
KRĄG TEMATYCZNY – MIESZKAM W POLSCE

WARSZAWA – STOLICA POLSKI

Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęcia.

Opiekun: Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o pewnym mieście, które pełni bardzo 
ważną rolę w naszym kraju. Może uda nam się dotrzeć do niego pociągiem.

DZ: Ustawiają się w pociąg i poruszają się w rytmie piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. 
https://www.youtube.com/watch?v=CJZ6M_4Tjl4

 O: Tak oto dotarliśmy do miejsca, gdzie chciałabym opowiedzieć wam legendę o jednym z 
najważniejszych polskich miast. Zanim jednak zdradzę wam jego nazwę poproszę abyście 
bardzo uważnie posłuchali, bo to pomoże wam w odgadnięciu nazwy tego miasta.

„Wars i Sawa” - opowiadanie opiekuna na podstawie legendy W. Chotomskiej i ilustracji.

Dawno temu, kiedy nasz kraj pokrywała nieprzebyta puszcza, w samym jej sercu nad Wisłą żył młody 
rybak o imieniu Wars. Pewnego 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.

https://www.youtube.com/watch?v=CJZ6M_4Tjl4


Piosenkę śpiewała dziewczyna, która głos miała tak piękny i dźwięczny, że
Wars nie zawahał się ani chwili.
- Niczego się nie boję! – zawołał. Wskoczył do swej łodzi i popłynął. Jednak ledwie 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 samym środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: półrybę – półdziewczynę. Była 
to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz i 



powiedziała:

- 

Mam na imię Sawa. Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta.

A potem było jak w bajce żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa a zgoda syreny na 
małżeństwo z człowiekiem sprawiła, że rybi ogon zamienił się w nogi.

Legenda ta głosi, że byli tam kiedyś dzielny Wars i piękna Sawa a na ich pamiątkę i od ich imion 
powstała nazwa miasta... Warszawa.



 Rozmowa z dziećmi na temat legendy o Warsie i Sawie.
O: Zadaje dzieciom pytania:
- Jak miał na imię rybak, który mieszkał w puszczy nad rzeką Wisłą?
- Co sprawiło, że wsiadł on do swej łodzi i popłyną Wisłą?
- Kogo Wars ujrzał wśród wzburzonych fal?
- Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars?
- Jakie przedmioty dostał Wars od Sawy?
- Jak nazywa się miasto, które znajduje się w miejscu, gdzie spotkali się Wars i Sawa?

Zapoznanie z definicją słowa "LEGENDA".
Wskazanie różnic między legendą a baśnią.
Legenda - utwór zawierający część prawdy historycznej (fakty, postać, miejsce) osnutej wokół 
zdarzeń fantastycznych.
Legenda a baśń
Podobieństwa: elementy fantastyczne, przekazywane pierwotnie z ust do ust a następnie spisane, 
posiadają morał/ pochwałę pewnych zalet
Różnice:Legenda zawiera pewną prawdę historyczną (dotyczącą postaci, wydarzenia lub miejsca) - 
baśń całkowicie zmyślona
Legenda osadzona w konkretnym miejscu / czasie - baśń w nieokreślonej czasoprzestrzeni.



 „Mapa Polski” 

O: Ciekawa jestem, kto z was potrafi pokazać mi na tej mapie gdzie znajduje się Warszawa? Jak płynie
rzeka Wisła? Gdzie są góry? Gdzie znajduje się Morze Bałtyckie?
-  dzieci pokazują na mapie miejsca.

 „Warszawskie zabytki” – oglądanie ilustracji i krótka rozmowa na ich temat.

O: Wiemy już skąd wzięła się nazwa Warszawa i gdzie znajduje się to miasto. Myślę że warto przyjrzeć
się nieco bliżej miejscom w tym mieście, tym bardziej, że Warszawa jest stolicą Polski. Jak myślicie co 
to znaczy, że miasto jest stolicą?
DZ: Odpowiadają na pytanie.
Wyjaśnienie pojęcia – Warszawa – stolica Polski: stolica – pojęcie oznaczające miasto, w którym 
znajdują się najważniejsze urzędy państwowe będące siedzibą władz.



O: Omawia ilustracje przedstawiające: Pałac Prezydencki (Namiestnikowski) i pomnik Józefa 
Poniatowskiego, Łazienki Królewskie (Pałac na Wyspie), Syrenka Warszawska na tle mostu 
Świętokrzyskiego, Zamek Królewski, Pomnik Syrenki na rynku Starego Miasta, Pałac Kultury i Nauki, 
Kolumna Króla Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym.

Pałac Prezydencki (Namiestnikowski) i pomnik Józefa Poniatowskiego

 Łazienki Królewskie (Pałac na Wyspie)



Syrenka Warszawska na tle mostu Świętokrzyskiego,

Zamek Królewski i  Kolumna Króla Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym.



Pomnik Syrenki na rynku Starego Miasta

 Pałac Kultury i Nauki



SERCE POLSKI – WARSZAWA   https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I

Dzieci przyglądają się ilustracjom i swobodnie dzielą się uwagami na ich temat.

 Zabawa ruchowa "To co pływa, to co lata"
O; wymienia różne rzeczowniki określając co lata a co pływa. Dzieci mają za zadanie naśladować 
ruchy latania bądź pływania.
Np. Mucha lata (odpowiedni ruch)
Samolot lata
Smok lata.
Ryba pływa.
Syrena pływa. itd.
Statek pływa.
Następnie O. stosuje zmyłki, dzieci maja za zadanie przy fałszywym zdaniu stanąć na baczność. Np. 
"Pomidor lata." "Rower pływa".

„Prawda czy fałsz?” – podsumowanie zajęcia
(prawda – dz. klaszczą w dłonie, fałsz -tupią nogami)
• Czy Warszawa leży nad rzeką Odrą?
• Czy Warszawa jest małym miasteczkiem?
• Czy przez Warszawę przepływa Wisła?
• Czy herbem Warszawy jest złota rybka?
• Czy syrenka Warszawska trzyma w dłoniach tarczę i miecz?
• Czy zamek w Warszawie nazywa się Wawel?
• Czy Warszawa jest stolicą Polski?

7. „Warszawska syrenka” – zapoznanie dzieci z wyglądem herbu Warszawy i wykonanie pracy 
plastycznej.



O: Warszawa - podobnie jak wszystkie inne miasta w Polsce ma swój herb. Czy wiecie co jest herbem 
Warszawy? (prezentuje dzieciom herb Warszawy i następuje omówienie jego wyglądu)

Dzieci wykonują herb Warszawy.

Cielistym kolorem wypełniamy twarz i rękę syrenki. Ze srebrnego papieru kolorowego wycinamy 
kółeczka o średnicy około 2 cm. Z żółtej bibuły odcinamy 4 kawałki o szerokości 5mm, które tniemy na
paski ok. 10 cm. Z folii aluminiowej wycinamy duże koło (większe niż tarcza syrenki) oraz prostokąt, z 
którego formujemy grot miecza i rękojeść. Grot i rękojeść przyklejamy.  Z dużego koła z folii 
aluminiowej formujemy poprzez zgniatanie krążek wielkości  tarczy i przyklejamy. Do głowy 
przyklejamy paski żółtej bibuły. Ogon syrenki wyklejamy od końca srebrnymi kółkami w taki sposób 
aby jedno zachodziło za drugie. Na koniec zestrugujemy niebieską kredkę nad białymi częściami 
kartki i rozcieramy palcami. Syrenka gotowa.

Materiały:

 kartka papieru z nadrukowaną syrenką

 cielista i niebieska kredka

 srebrny papier kolorowy

 żółta bibuła

 folia aluminiowa

 klej



Szablon syrenki:w kartach pracy


