
MOJA OJCZYZNA 
 

Warszawa – moja stolica 
 
 
1. „Przyjmij postawę” - zabawa ruchowa (orientacyjno-porządkowa). 
Przed zabawą osoba dorosła pokazuje dziecku jaką postawę należy przyjąć podczas słuchania i/lub 
śpiewania hymnu Polski. Następnie dziecko w dowolny sposób porusza się do skocznej muzyki, a gdy 
usłyszy hymn Polski, przyjmuje postawę na baczność (postawę do hymnu). 
Link do skocznego utworu: https://www.youtube.com/watch?v=jLrE8clO3co 
Link do hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8 
 
2. „Legenda o warszawskiej Syrence” - zabawa polonistyczna. 
Osoba dorosła czyta dziecku wiersz Z. Dmitrocy pt. „Legenda o warszawskiej Syrence”. Następnie 
zadaje dziecku pytania dotyczące tekstu. Następnie wyjaśnia dziecku, że Syrenka znajduje się w 
herbie Warszawy (stolicy kraju). Należy także spytać dziecko czy wie co to jest herb, jeśli nie – 
wyjaśnić. 
 

Piękna Syrenka, 
Co w morzu żyła, 
Raz do Warszawy 
Wisłą przybyła. 
Zauważyli 
Ją tam rybacy, 
Gdy przeszkadzała 
Im w ciężkiej pracy. 

 
Rybacy dla niej 
Życzliwi byli, 
Bo się jej pięknym 
Śpiewem wzruszyli. 
Ale zły kupiec 
Złapał ją w wodzie 

 
I potem trzymał 
W ciasnej zagrodzie. 
Z żalu i smutku 
Zaczęła płakać, 
Na pomoc przyszedł 
Jej syn rybaka. 

 
Syrenka za to 
Podziękowała 
I bronić miasta 
Przyobiecała. 
Od tamtej pory 
I dniem, i nocą 
Służy Warszawie  
Swoją pomocą.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLrE8clO3co
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8


Osoba dorosła zadaje pytania: 
- Gdzie mieszkała Syrenka? 
- Co zrobił Syrence kupiec? 
- Kto uratował Syrenkę? 
- Co obiecała Syrenka w podziękowaniu za ratunek? 
 
3. „Herby” - zabawa matematyczna. 
Do tej zabawy potrzebna będzie pomoc z pliku „Herby – zabawa matematyczna”. Osoba dorosła 
przygotowuje kartkę A4 z wydrukowanymi tarczami herbów na całej kartce (dwie tarcze obok siebie; 
tarcze mogą mieć dowolny kształt; mogą być też narysowane). Następnie rysuje na pierwszym herbie 
dowolną ilość kropek. Zadaniem dziecka jest policzyć ilość kropek i narysować obok taki sam herb. 
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. 
 
4. „Dyrygent” - zabawa instrumentalna. 
Dziecko siedzi przed osobą dorosłą i klaszcze do rytmu wg wskazówek dyrygenta (osoba dorosła 
macha ręką pokazując ile razy należy klasnąć i w jakim tempie). Następnie dziecko może zostać 
dyrygentem. Dzieci mogą również grać na instrumentach prawdziwych (bębenek, dzwonki 
chromatyczne, trójkąt itp.) lub wykonanych przez siebie. 
 
5. Dla chętnych: 
- oglądanie herbów innych miast w tym także herbu Bydgoszczy (dziecko może podawać osobie 
dorosłej nazwy miast, które zna, a osoba dorosła pokazuje herb), 
- nauka wiersza: 
 

Władysław Bełza „Katechizm polskiego dziecka” 
 
— Kto ty jesteś? 

— Polak mały. 
— Jaki znak twój? 

— Orzeł biały. 
— Gdzie ty mieszkasz? 

— Między swemi. 
— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 
— Czym ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 
— Czym zdobyta? 

— Krwią i blizną. 
— Czy ją kochasz? 

— Kocham szczerze. 
— A w co wierzysz? 

— W Polskę wierzę.  
— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 
— Coś jej winien? 

— Oddać życie.  

 


