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     Witamy radośnie w piątkowe przedpołudnie. Na dzisiaj 

przygotowałyśmy dla Was wiele ciekawych zabaw. Zapraszamy! 

 

1. Poznanie Legendy o Warsie i Sawie 

Dzisiaj poznasz miasto, które pełni bardzo ważną rolę w naszym kraju. 

Posłuchaj legendy o powstaniu naszej stolicy 

link do legendy:    https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs 

 

Odpowiedz na pytania: 

- Jak miał na imię rybak, który mieszkał nad rzeką Wisłą? 

- Kogo Wars ujrzał wśród wzburzonych fal? 

- Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars? 

- Jak nazywa się miasto, które powstało z rybackiej osady? 

- Skąd powstała nazwa Warszawa? 

- Nad jaką rzeką leży Warszawa? 

- Co jest herbem Warszawy? Dlaczego? 

 

2.  5 latek – Karty pracy, cz.4, str.34 

    4 latek – Karty pracy, cz.4, str.38 

 

3. Mapa Polski 

Obejrzyj z rodzicami mapę Polski 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs


Wskaż na mapie z pomocą rodzica Warszawę i rzekę Wisłę – od źródeł do ujścia. Zwróć 

uwagę, jak nazywają się nasze góry i nasze morze. 

4. Wyjaśnienie pojęcia Warszawa  - stolica Polski 

Wiesz już skąd wzięła się nazwa Warszawa i gdzie znajduje się to miasto. A co to znaczy, że 

Warszawa jest stolicą Polski? Stolica to znaczy, że znajdują się tam najważniejsze urzędy 

państwowe , będące siedzibą władz. 

5. Zabytki i ciekawe miejsca w Warszawie.  

Obejrzyj zdjęcia wybranych zabytków i ciekawych miejsc w naszej stolicy. Może je 

kiedyś odwiedzisz, a może już widziałeś? 

 

             

Stare Miasto                                                      Zamek Królewski                                                                                   

               

            Syrenka Warszawska                                            Grób Nieznanego Żołnierza    

 

                          



          

            Pałąc Kultury i nauki                                                          Królewskie Łazienki                                                 

 

                          

            Stadion Narodowy                                                                   Belweder 

 

6. Zabawa ruchowa Syrenka 

Biegaj uważnie po pokoju naśladując pływanie syrenki. Na klaśnięcie zastygnij w 

bezruchu - jak pomnik warszawskiej syrenki. Dwa klaśnięcia – naśladuj pływanie 

syrenki. Powtórz zabawę kilka razy. 

7. 5 latki – Karty pracy, cz.4, str.35 

4 latek – Karty pracy, cz.4, str.39 

 

8. Co to jest Unia Europejska? 

 

Unia Europejska- to kraje, które zawiązały między sobą umowę, porozumienie, 

wspólnotę. Kraje Unii Europejskiej są trochę jak duża rodzina, która współpracuje ze 

sobą i pomaga sobie wzajemnie. Polska też należy do tej grupy państw. 

Unia Europejska też ma swoją flagę. Zobacz, jak wygląda i zapamiętaj tą flagę.. 

Spróbuj policzyć, ile gwiazdek znajduje się na fladze. 



 

 

9. 5 latki – Karty pracy, cz.4, str.36, 37 

4 latek – Karty pracy, cz.4, str.40, 41 

 

10. Piosenka Jestem Polakiem 

Posłuchaj piosenki, poruszaj się przy niej rytmicznie  i powiedz, o jakich polskich 

miastach śpiewają dzieci? Wspólnie z rodzicem odszukaj te miasta na mapie Polski. 

link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

11. 5 latki – Karty pracy, cz.4, str.33 

Pokoloruj rysunek według wskazanych kolorów. Rysuj po śladach fale. Co widzisz na 

rysunku? 

4 latki – załącznik 1 

 

 

To wszystko na dziś kochani. Życzymy udanego, słonecznego weekendu !!!!!!!                                                                                                                                                                                                                 
 

 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik 1 

Połącz kropki. Powiedz, co przedstawia rysunek? Jeśli chcesz, pokoloruj 

rysunek. 
 
 
 

 
                                                

                
 


