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Temat dnia: Warszawa - stolica Polski.  

 

Cele operacyjne 

Dziecko:  
- śpiewa piosenkę, 
- uważnie słucha czytanej legendy, 
- odpowiada na pytania dotyczące treści legendy, 
- poznaje ciekawe miejsca w Warszawie,  
- wykonuje pracę plastyczną.  

Metody: 
- słowna: wysłuchanie legendy połączonej z rozmową na temat jej treści,  
- obserwacji: pokaz zdjęć z charakterystycznymi miejscami Warszawy,  
- czynna: wykonanie pracy plastycznej.  

Przebieg: 

1. Piosenka powitalna „Jedzie pociąg z daleka”.  
https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio  

 
Jedzie pociąg z daleka, 
Na nikogo nie czeka, 

Konduktorze łaskawy, 
Zabierz nas do Warszawy! 

 
Konduktorze łaskawy,  

Zabierz nas do Warszawy! 
Trudno, trudno to będzie, 
Dużo osób jest wszędzie.  

 
Pięknie Pana prosimy, 

Jeszcze miejsce widzimy. 
A więc prędko wsiadajcie, 

do Warszawy ruszajcie. 
 

Jedzie pociąg z daleka,  
Ani chwili nie czeka,  

Konduktorze łaskawy, 
Zabierz nas do Warszawy!  

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


2. Wysłuchanie legendy „Wars i Sawa” W. Chotomskiej (przeczytanej przez 
Rodzica).  
 
„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? 

- Syrenkę”. 

 

3. Rozmowa na temat legendy.  

Rodzic rozmawia z dzieckiem wykorzystując poniższe przykłady pytań: 
- Kto mieszkał nad brzegiem Wisły? Jak miał na imię? 
- Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Jaki herb ma Warszawa?  

 

 

 



4. „Spacer po Warszawie” – praca na podstawie ilustracji.  

Dziecko poznaje zabytki Warszawy.   

 

  



 

 
 

 



5.  „Pociągiem po Warszawie” – zabawa ruchowa.   
 
Kiedy gra piosenka „Jedzie pociąg z daleka” dziecko staje się 
konduktorem i maszeruje. Kiedy muzyka milknie, dziecko ma za zadanie 
wskazać jeden z poznanych wcześniej zabytków Warszawy. Po podaniu 
nazwy zabytku, dziecko ponownie wciela się w konduktora i maszeruje. 
Zabawa może trwać do momentu, aż dziecko wymieni wszystkie 4 
nazwy wcześniej poznanych zabytków Warszawy.  

 

 



6. Karta pracy.  
Pokoloruj Warszawską Syrenkę – herb Warszawy.  
 

Syrenka Warszawska


