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NASZA STOLICA  

 

CELE: 

• Zapoznanie z legendą o Warszawie. 
• Poznanie niektórych zabytków Warszawy. 
• Rozbudzanie uczuć patriotycznych. 
• Utrwalenie litery „f” 

1.Obejrzyj i posłuchaj piosenki. Możesz pobawić się w pociąg z rodzicem 
oglądając poniższe zdjęcia. 

(Niezwykłe Lekcje Rytmiki) 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=73s 

 

  

  

   

2.„Wars i Sawa” – słuchanie legendy czytanej przez rodzica 
Dawno, dawno temu pewien młody rybak o imieniu Wars wybrał się na połów. Niewiele 
ryb złowił. Miał już wracać do domu, aż tu nagle poczuł, że sieć jest bardzo ciężka. 
Pomyślał, że dużo ryb w nią wpadło. Gdy wyciągnął sieć na brzeg zobaczył w niej 
syrenę, która zaczęła pięknie śpiewać. Zakochał się Wars w pięknej syrenie. Ona 
również go pokochała. Chociaż bardzo różnili się, wiedzieli, że są dla siebie stworzeni. 

https://www.youtube.com/channel/UCiKyaz55RRgklee6KcUyJjg
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM&t=73s


Syrena wiedziała, że jeżeli z wzajemnością zakocha się w człowieku to może stracić 
rybi ogon i stać się kobietą. Bez wahania więc przyjęła oświadczyny Warsa. Wkrótce 
odbyło się wesele Warsa i Sawy. a później żyli długo i szczęśliwie. Wokół chaty Warsa 
i Sawy powstała osada, którą ludzie nazwali Warszawa. po wielu latach Warszawa 
stała się stolicą Polski. 

Rozmowa na temat legendy. 
 - Kim był Wars? 
- Kogo wyłowił rybak z rzeki? 
- Jak miała na imię syrena? 
- Jak ludzie nazwali miejsce, w którym mieszali Wars i Sawa? 

 
3. Wskaż Warszawę na mapie Polski.  

 

 

4. Opowiedz o zabytkach Warszawy w oparciu o ilustracje i posiadaną wiedzę. 

Karta pracy, cz. 4, s. 22. 

Zobacz co ciekawego można zobaczyć i zwiedzić w Warszawie. (Zamek Królewski, 
Syrenka nad Wisłą, Pałac w Łazienkach, Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki 
Kopernik, Pomnik Chopina). 
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5.„Prawda czy fałsz”. 
Jeżeli zdanie jest prawdziwe dzieci biją brawo, a jeżeli zdanie jest fałszywe głośno 
piszczą. 

- Przez Warszawę przepływa Wisła. 
- Herbem Warszawy jest złota rybka. 
- Syrenka Warszawska trzyma tarczę i miecz. 
- W Warszawie jest Wawel. 
- W Warszawie jest Zamek Królewski. 
- Warszawa jest stolicą Polski. 
- Warszawa leży nad rzeką Odrą. 

6. W nagrodę za świetną pracę ułóż puzzle, str. MEN 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4ef2376a253ff74f0969b27e6ec591a1_/less
on/lesson/index.html?fbclid=IwAR3ouUlc73VjccuEG2dIIAfyJ56Vyo8gyUzbyje6FLKdiK 

7. Poćwicz z rodzicem przy muzyce (minivevo) 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf
2a1GgeAy0&index=5 

8. Przeczytaj tekst. 

Franek lubi film o foce. Foka pływa w 
basenie. Fokarium jest w Polsce. 
Franek i Felek widzieli film o foce w 
cyrku. Foka miała szare futro. Foka je 
ryby. Franek to kolega Felka. 
9. Próba pisania litery po śladzie. Do tego zadania potrzebny będzie ołówek i 
gumka. Karta pracy cz.4 str.29 

 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4ef2376a253ff74f0969b27e6ec591a1_/lesson/lesson/index.html?fbclid=IwAR3ouUlc73VjccuEG2dIIAfyJ56Vyo8gyUzbyje6FLKdiK
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4ef2376a253ff74f0969b27e6ec591a1_/lesson/lesson/index.html?fbclid=IwAR3ouUlc73VjccuEG2dIIAfyJ56Vyo8gyUzbyje6FLKdiK
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0&index=5


10. Znajdź w tekście literę f i zaznacz ją na niebiesko. Powiedz rodzicowi, 
dlaczego wybrałeś taki kolor. Plik do pobrania. 

 
11. Pobaw się przy piosence. 

Monika Soleniec – temat 

https://www.youtube.com/watch?v=aNXUJTXBN_Q&list=PLSt-n5-
v5hJS_hI2XV8nPdoH8qT5rul3A 

 

 

 Miłej zabawy 

 Wioletta Lipa 

 

 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela, 
służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19  
 

https://www.youtube.com/watch?v=aNXUJTXBN_Q&list=PLSt-n5-v5hJS_hI2XV8nPdoH8qT5rul3A
https://www.youtube.com/watch?v=aNXUJTXBN_Q&list=PLSt-n5-v5hJS_hI2XV8nPdoH8qT5rul3A

