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WTOREK: WARSZAWA - STOLICA POLSKI. 

 

1. Wysłuchaj legendy „Wars i Sawa” i odpowiedz na pytania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 Kto mieszkał nad brzegiem Wisły? 

 Kogo Wars ujrzał wśród wzburzonych fal? 

 Jakie przedmioty dostał Wars od Sawy? 

 Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

 Jaki Herb ma Warszawa? 

 

2. Powiedz, co widzisz na zdjęciach? Przeczytaj samodzielnie, lub 

wspólnie z Rodzicem tekst pod zdjęciem i odpowiedz na pytania. 

 Jakie miasto widzisz na zdjęciu? 

 Herb jakiego miasta znajduje się pod fotografią? 

 Co przedstawia herb Warszawy? 

 Nad jaką rzeką leży stolica Polski? 

 



 

3. Wysłuchaj wiersza M. Terlikowskiej „Piękna jest Warszawa” i 

zastanów się, o jakiej porze roku najbardziej podoba Ci się to 

miasto? 

„Piękna jest Warszawa 

przy zimowym słonku, 

rozdzwoniona dźwiękiem 
tramwajowych dzwonków. 

Piękna jest Warszawa 

o zimowym zmierzchu, 

srebrnobiałym śniegiem 

przyprószona z wierzchu. 

Piękna jest Warszawa 

zimą, wiosną, w lecie - 

najpiękniejsza w Polsce 

najpiękniejsza w świecie”. 

4. Zabawa ruchowa: „Syrenka”. 

Kiedy gra piosenka dziecko porusza się w jej rytmie naśladując  

pływanie syrenki. Kiedy muzyka milknie zastyga w bezruchu, jak 

pomnik warszawskiej syrenki. 

 

5. Zabawa dydaktyczna: „Rozwijanie zdań i przeliczanie wyrazów”. 

Dziecko siedzi na dywanie. Przed sobą ma 7 klocków, guzików, lub 

innych liczmanów. Rodzic mówi zdanie „Warszawa to stolica Polski”. 

Dziecko bierze w rękę tyle klocków, ile wyrazów jest w tym zdaniu. 

Następnie Rodzic prosi dziecko, aby ułożyło inne zdanie z wyrazem 

Warszawa. 

 



6. Obejrzyj zdjęcia. Opowiedz, jak wygląda Warszawa. Czy znasz 

wszystkie miejsca przedstawione na fotografiach? 

 
 

7. Karta pracy: „Pałac kultury” (Załącznik 1). 

Odszukaj na dużym zdjęciu fragmenty umieszczone na dole kartki. 

Napisz w białych kołach numery tych fragmentów. 

8. Kolorowanka: „Syrenka” (Załącznik 2). 

Rysuj syrenkę po śladach. Pokoloruj rysunek. 

 

 



9. Prawda czy fałsz. 

Wysłuchaj zdań przeczytanych przez Rodzica. Wskaż, które zdanie jest 

prawdziwe, a które fałszywe: 

 Warszawa leży nad rzeką Odrą. 

 Herbem Warszawy jest złota rybka. 

 Warszawa jest stolicą Polski. 

 Pałac kultury to najwyższy budynek w Polsce. 

 

10.   Praca plastyczna: „Pałac Kultury”. 

 

Potrzebne będą: 

 szablon budynku, 

 klej, 

 nożyczki, 

 kolorowy papier,  

 zapałki. 

Dziecko otrzymuje szablon budynku lub samemu stara się go 

narysować. Następnie wykleja kolejne piętra zapałkami używając kleju. 

Na końcu nakleja samodzielnie wycięte okna. 

 



Załącznik 1. 

Odszukaj na dużym zdjęciu fragmenty umieszczone na dole kartki. Napisz w 

białych kołach numery tych fragmentów. 

 

 

 

 

 



Załącznik 2. 

Rysuj syrenkę po śladach. Pokoloruj rysunek.  

 

 

 

 

 



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych). 
 

Rysuj według wzoru (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, spróbuj 

narysować na kartce). 

 

 



Rysuj szlaczki po śladach, a potem samodzielnie. 

 

 

 


