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Temat dnia; Warszawa –stolica Polski 

1.Legenda o Warsie i Sawie - poznanie legendy o powstaniu Warszawy. 

 Dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. Któregoś 

dnia, gdy szedł nad rzekę, by zarzucić sieci, usłyszał piosenkę: 

  
Siedem fal mnie strzeże i siedem błyskawic. 

Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi. 

  
Piosenkę śpiewała dziewczyna. A głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie 

zawahał się ani chwili: 

  
– Nie boję się niczego! – zawołał. 

  

Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak odbił od brzegu, rozpętała się straszliwa 

burza. 
  

– Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice. 

– Porwę twoje sieci na strzępy! – ryczał wicher. 
– Zatopimy łódź! – groziły fale. 

  

Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. 
Kiedy był już na środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: pół rybę, pół 

dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena 

podała mu tarczę i miecz. I nagle... zmieniła się w piękną dziewczynę. 

  



– Na imię mam Sawa – powiedziała. – Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. 

  

A potem było jak w bajce: Żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa. Rosło miasto 
nad Wisłą, dzielna, piękna Warszawa. Fale płyną jak dawniej. Wiatr powtarza piosenkę. 

Jaki herb ma Warszawa? 

 

- Kto mieszkał nad brzegiem Wisły? 

- Kto śpiewał piosenkę, którą usłyszał Wars? 

- Co się stało, kiedy Wars wypłynął na poszukiwanie Sawy? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Jaki herb ma Warszawa ? 

 

2.Proszę wejść w link i obejrzeć film – Zabytki Warszawy 

https://youtu.be/Klz_m44SJek 

3. Zabawa ”pociąg” „ Dzieci śpiewają piosenkę Jedzie pociąg z daleka, ani chwili nie czeka, 

konduktorze łaskawy zabierz nas do Warszawy”, dojeżdżamy do stanowiska z planem 

miasta, zapoznajemy się z legendą mapy i jedziemy dalej zmieniając słowa piosenki 

„konduktorze łaskawy  witamy się z Warszawą  ”.  

   Po obejrzeniu filmu i wysłuchaniu legendy. Rozmowa rodzica z dzieckiem. 

a. przystanek I – pomnik Syrenki warszawskiej, dzieci opowiadają co wiedzą na ten temat. 

b. przystanek II – Zamek królewski, dzieci opowiadają o tym miejscu to co wiedzą,  

c. przystanek III – Łazienki 

d. przystanek IV – Pałac Kultury i Nauki 

 

4. Zabawa „otwarty krąg” – każde  dziecko  kończy zdanie wiążąc je z naszą stolicą: 

a. Warszawa leży nad rzeką ....... 

b. w godle Warszawy jest ...... 

c. będąc w Warszawie odwiedziłbym ....... 

d. najpiękniejszy pałac /zamek/ w Warszawie to ...... 

e. najbardziej znana legenda o Warszawie to ....... 

f. Warszawa jest ...... 

5.Karty pracy cz.5 str.16,17,18,19 

                   Rodzicom dziękuję za pomoc a dzieciom życzę    powodzenia :) 

 

 

https://youtu.be/Klz_m44SJek

