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Zadania- 5 i 6 latki 

Warszawa- nasza stolica 

 

 

1. Legenda o Warsie i Sawie - poznanie legendy o powstaniu Warszawy. 

  

Rodzic tłumaczy dziecku, że poznaje legendę o powstaniu Warszawy - stolicy Polski, 

czyli najważniejszym mieście w państwie. Rodzic czyta legendę, następnie zadaje 

pytania  do tekstu. 

 

Dawno, bardzo dawno temu nad brzegiem Wisły mieszkał młody rybak Wars. 

Któregoś 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. 

  

Piosenkę śpiewała dziewczyna. A głos miała tak piękny, słodki i dźwięczny, że Wars nie 

zawahał się ani chwili: 

  

– Nie boję się niczego! – zawołał. 

  

Wskoczył do swojej łodzi i popłynął. Ledwo jednak 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 środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: pół rybę, pół 

dziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena 

podała mu tarczę i miecz. I nagle... zmieniła się w piękną dziewczynę. 

  

– Na imię mam Sawa – powiedziała. – Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. 

  

A potem było jak w bajce: Żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa. Rosło 

miasto nad Wisłą, dzielna, piękna Warszawa. Fale płyną jak dawniej. Wiatr powtarza 

piosenkę. Jaki herb ma Warszawa? Syrenkę! 

 



 

 - Kto mieszkał nad brzegiem Wisły? 

- Kto śpiewał piosenkę, którą usłyszał Wars? 

- Co się stało, kiedy Wars wypłynął na poszukiwanie Sawy? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Jaki herb ma Warszawa ? 

 

 

2. Syrenka – zabawa ruchowa z reakcją na sygnał dźwiękowy do piosenki  Płynie Wisła. 

Kiedy gra piosenka dzieci poruszają się w jej rytmie naśladując – pływanie syrenki. 
Kiedy muzyka milknie zastygają w bezruchu- jak pomnik warszawskiej syrenki. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0oPokemvQ90 
 
 
3. Prawda/fałsz 
 
Przygotowujemy kartoniki z napisami tak, nie. Dziecko pokazuje odpowiedni kartonik 
po usłyszeniu pytania 
 
• Czy Warszawa leży nad rzeką Odrą? 
• Czy przez Warszawę przepływa Wisła? 
• Czy herbem Warszawy jest złota rybka? 
• Czy syrenka Warszawska trzyma w dłoniach tarczę i miecz? 

 

4. Spacer po Warszawie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA 

Obejrzyj film. Postaraj się wymienić jak najwięcej ciekawych miejsc, które możemy odwiedzić 

w stolicy Polski. 

 

5. Marsz pod dyktando 

Oznaczamy lewą rękę dziecka (np. frotką) 

Dziecko porusza się zgodnie z instrukcją osoby dorosłej. 

-Idź w prawo 2 kroki… 

-Idź do przodu 3 kroki… do tyłu 1 krok…teraz 5 kroków w lewo, itd. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0oPokemvQ90
https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA


Zadanie dodatkowe 
 

Zabawa matematyczna 

 

ZABAWY Z GUZIKAMI: 

 Wysypujemy guziki i układamy spodeczki, następnie proponujemy dziecku: „podzielmy 

guziki według kolorów, ale żeby nam się nie myliło, oznaczymy spodeczki” – 

kolorujemy kartoniki na takie kolory, w jakich mamy guziki i układamy obok 

spodeczków. Po posortowaniu guzików pokazujemy kolejne podzbiory i pytamy: te 

guziki są… a te…”, aby wyraźnie dziecku zasygnalizować oddzielność zbiorów. 

 Proponujemy inny podział guzików, ze względu na liczbę dziurek, na 

kartonikach rysujemy tyle kropek, ile jest dziurek: jedną dla guzików z „pętelką”, dwie 

dla dwóch dziurek i cztery dla czterech. Następnie dzielimy guziki i znowu podkreślamy 

podział na zbiory. 

 Guziki można też podzielić ze względu na wielkość. Na 3 kartonikach 

rysujemy kółka – od najmniejszego do największego i dokonujemy podziału zbioru 

guzików ze względu na wielkość. W trakcie sortowania zapewne okaże się, że jest spory 

podzbiór guzików, których nie da się przyporządkować. Takie guziki odkładamy na 

osobny talerzyk. 

 


