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TEMAT TYGODNIA: MOJA OJCZYZNA. 

TEMAT DNIA: WARSZAWA - STOLICA POLSKI. 

 

W dniu dzisiejszym poznasz herb Warszawy. 

 

1. OPOWIADANIE.  

Legenda o Warsie i Sawie  

„Dawno temu Polskę pokrywała nieprzebyta puszcza, pełna dzikiej zwierzyny, a ludzie 

mieszkali w maleńkich osadach. W jednej z nich, na brzegu Wisły, mieszkał młody rybak 

Wars. Był bardzo pracowity i sam zbudował łódź, a także cierpliwie wiązał rybackie sieci.  

A ponieważ szczęście mu sprzyjało, zawsze wracał z połowu z siecią pełną ryb. Wars bardzo 

lubił spędzać czas na wodzie i z radością wsłuchiwać się w śpiew ptaków. Jednak najbardziej 

fascynowały go nocne wyprawy, gdy panował niezwykły spokój, a księżyc odbijał się 

 w wodach Wisły srebrzystym blaskiem. 

Pewnej nocy, gdy jak zwykle zepchnął łódź na wodę i zarzucił sieci, spośród wzburzonej wody 

wynurzyła się przepiękna dziewczyna. Rybak zamarł z zachwytu i wpatrywał się zdumiony, 

gdyż dziewczyna miała długie, złociste włosy, wielkie niebieskie oczy i... rybi ogon, pokryty 

srebrzystą łuską! Wars nie mógł uwierzyć własnym oczom, po chwili jednak przypomniał 

sobie opowieści, które słyszał w dzieciństwie - to była syrena! Nagle syrena podpłynęła bliżej 

brzegu i zaczęła śpiewać, nieświadoma tego, że podpatruje ją człowiek ukryty w wysokich 

trzcinach. Gdy Wars usłyszał jej głos, zakochał się bez pamięci. 

Od tej chwili na niczym nie mógł się skupić, czekając na kolejny nocny połów i spotkanie 

 z syreną. Nie przeszkadzało mu nawet to, że ona nie miała pojęcia ani o jego istnieniu, ani  

o uczuciu, które do niej żywił. Pewnej nocy, całkowicie zauroczony jej głosem, nieostrożnie 

wystawił głowę ponad trzciny, żeby lepiej się jej przyjrzeć. Zaskoczona jego widokiem syrena 

podpłynęła i zagniewana zapytała: 

- Dlaczego mnie podglądasz i podsłuchujesz? 

- Jestem rybakiem... - nieporadnie zaczął się tłumaczyć Wars. 

- Wiem, kim jesteś, wiele razy widziałam cię na łodzi, ale... 



- Tak, wiem, że nie powinienem cię podglądać, ale kiedy pierwszy raz cię ujrzałem, straciłem 

głowę. Zakochałem się w tobie i nie mogę bez ciebie żyć - przerwał jej wpół słowa Wars. 

Syrena popatrzyła na niego i westchnęła: 

- Ja także cię pokochałam. Ale przecież tak bardzo się różnimy... 

Spojrzeli na siebie i zrozumieli, że są dla siebie stworzeni. Wtedy właśnie Sawa - bo tak miała 

na imię złotowłosa syrena - przypomniała sobie pewną tajemnicę: jeśli syrena z 

wzajemnością zakocha się w człowieku, może na zawsze utracić swój rybi ogon i stać się 

kobietą. Wówczas Wars bez wahania poprosił Sawę o rękę, a ona zgodziła się z radością. 

Razem wyszli na ląd. Z syreny opadła rybia łuska i w miejscu ogona pojawiły się nogi. Stała się 

piękną dziewczyną i wkrótce odbyło się ich wesele. 

Wars i Sawa żyli długo i szczęśliwie, otoczeni miłością i wzajemnym szacunkiem. Po latach 

wokół ich chaty powstała duża osada rybacka, a ludzie na pamiątkę postanowili nazwać ja 

Warszawą”. 

 

2. PIOSENKA. 

 „Warszawa Stolicą Polski”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI 

 

3. ZABAWA RUCHOWA. 

Zabawa sensoryczna. 

Na podłodze należy umieścić przedmioty o różnej fakturze, np. ręcznik frotte, koc, ułożone 

obok siebie gąbki do mycia naczyń (część gąbek stroną miękką, część stroną szorstką), 

gazety, reklamówki. Dziecko chodzi bosą stopą po przygotowanych wcześniej materiałach.  

 

4. PRACA PLASTYCZNA. 

SYRENKA WARSZAWSKA 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 

- wydrukowany kontur syrenki (może być też narysowana przez rodzica), 

- cielista oraz niebieska kredka, 

https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI


- srebrny papier kolorowy, 

- żółta bibuła, 

- folia aluminiowa, 

- klej. 

Cielistą kredką pokoloruj twarz i rękę syrenki. Ze srebrnego kolorowego papieru należy 

wyciąć kółeczka o średnicy 2 cm, które posłużą do wyklejenia ogona syreny. Kółka naklejamy 

w taki sposób, aby jedno zachodziło za drugie. Z żółtej bibuły wycinamy 4 paski 

 o szerokości ok. 5 mm i długości ok. 10 cm. Przygotowana bibuła posłuży do ozdobienia 

głowy syrenki. Następnie z folii aluminiowej wycinamy duże koło oraz prostokąt, którym 

wykleisz miecz i tarczę. Na dole kartki możesz dorysować niebieskie fale tak, aby swoim 

kształtem przypominały fale na wodzie. 

 

 

 

 



5. MATERIAŁY DODATKOWE. 

Herb Warszawy. 

 

 

 

 

 

 



Warszawska Syrenka.  

 

Zamek Królewski. 

 

 

 



Stadion Narodowy. 

 

 

 



 

Łazienki Królewskie. 

 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

 

 

 

 



6. PROPOZYCJA ZABAW. 

 ZABAWA DŹWIĘKONAŚLADOWCZA. 

Zgadnij, kto wydaje takie dźwięki? 

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw 

 

ZABAWA RUCHOWA. 

„Stop” 
Dziecko jest kierowcą, z krążkiem gimnastycznym w ręku – kierownicą, biega po pokoju i 

naśladuje odgłos silnika samochodu. Gdy Rodzic podniesie czerwoną tarczę do góry – dziecko 

zastyga w bezruchu, gdy ją opuszcza – jedzie dalej. 

(Jeżeli nie masz krążka gimnastycznego, możesz wybrać inną zabawkę w kształcie koła, a zamiast 

tarczy możesz wykorzystać każdy inny przedmiot w czerwonym kolorze, który posiadacie w domu). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw

