
15 listopad 2021  

Tematyka kompleksowa: Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka 

Cele główne: 

 Rozwijanie mowy 

 Poszerzanie wiedzy na temat polskich legend 

 Poznawanie zabytków i ciekawych miejsc Warszawy 

Cele operacyjne: 

 Wypowiada się na podstawie wysłuchanego tekstu 

 Wie, co to jest legenda 

 Wykonuje prace plastyczną wg własnego pomysłu 

Kompetencje kluczowe:  

 W zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

 Obywatelskie 

 W zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej 

Temat dnia : Warszawa stolicą Polski  

Dzień dobry!  Zapraszam do zabawy! 

Dziś porozmawiamy o stolicy Polski - Warszawie. 

Najpierw troszkę się rozruszajmy! Zatańcz z nami i baw się wesoło. 

   

1. Na początek rozgrzewka przy znanej Wam piosence . 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ  

 2. Warszawa to stolica Polski - herb Warszawy. 

Herb Warszawy przedstawia w polu czerwonej tarczy postać kobiety z rybim ogonem 
zwróconą w prawo, z wzniesionym mieczem w ręce prawej i tarczą okrągłą w ręce lewej. 
Barwy ciała i ogona rybiego naturalne, włosy złote, miecz i tarcza złote. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Co to jest legenda? – Legenda jest to fantastyczna czyli wymyślona opowieść ludowa. 
Ludzie przekazywali ją sobie z pokolenie na pokolenie. Dotyczyła prawdziwego miejsca lub 
osoby. Legendy często opowiadają o tym, jak powstało jakieś państwo, albo miasto lub po 
prostu są związane z ich historią. 

4. "Legenda o powstaniu Warszawy" Zbigniew Dmitroca. 

Tu, gdzie dzisiaj jest Warszawa 

Żyli kiedyś Wars i Sawa. 

Wars rybakiem był, a żona 

W domu była zatrudniona. 

  

Byli biedni, ale mili, 

Na odludziu sobie żyli, 

Ich uboga chatka mała 

W środku wielkiej puszczy stała. 

  
Do ich domu raz zapukał 
Książę, co noclegu szukał. 
Wars i Sawa go przyjęli, 
Ugościli tym, co mieli. 

 
Rano książę podziękował 
I ten las im podarował. 



Potem wioska tam powstała, 
Co początek miastu dała.   

Możecie również obejrzeć legendę    

Legenda : “Wars i Sawa” https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s  

“Syrena”  https://w ww.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw 

“Złota Kaczka”  https://www.youtube.com/watch?v=WFOCPSWVVvE  

„Bazyliszek” https://www.youtube.com/watch?v=st4ubUDr_mw     

5. Rozmowa na temat wybranej legendy. Np. o czym była legenda, kto był bohaterem, jak się 

zakończyła?                                                                      

6. Warszawa to stolica Polski. A oto kilka zabytków, które można spotkać w Warszawie. 

 

Zachęcam do oglądania filmu o zabytkach w Warszawie 
 https://www.youtube.com/watch?v=tg5y1_Gja20  

7. „Syrenka”- praca plastyczna.  

https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s
https://www.youtube.com/watch?v=WFOCPSWVVvE
https://www.youtube.com/watch?v=st4ubUDr_mw
https://www.youtube.com/watch?v=tg5y1_Gja20


Na początku dzieci łączą kropki za pomocą kredki, ołówka lub mazaka. Później wypełnieją 
wybrane powierzchnie różnymi materiałami np. pociętą wełną, małymi muszelkami, 
plasteliną, kaszą, lub kredkami pastelowymi(tym co macie dostępne w domu). Przy 
wykonywaniu pracy dzieci zachęcam do słuchania piosenki pt.”Stolice Polski” 

 https://www.youtube.com/watch?v=ClTwCEorI5I   

Tekst piosenki  
 
Jak to dawniej było, każdy zapamięta, 
Bo cząstka historii w legendach zamknięta. 
Bo cząstka historii w legendach zamknięta. 
  
Kiedy w środku puszczy Lech Gniezno zbudował, 
To białego orła godłem swym mianował. 
To białego orła godłem swym mianował. 
 
Krak wzgórze zobaczył i tak postanowił: 
Tu zbuduję miasto, nazwę je Krakowem. 
Tu zbuduję miasto, nazwę je Krakowem. 
 
Gdy tatarska strzała, trębacza przeszyła, 
Choć hejnał przerwała, Kraków obroniła. 
Choć hejnał przerwała, Kraków obroniła. 
 
Wiślanej syrence Wars zawdzięcza sławę, 
Wybudował wioskę i mamy Warszawę. 
Wybudował wioskę i mamy Warszawę. 
 
To stolice Polski, od kiedy powstała: 
Gniezno, potem Kraków, a dzisiaj – Warszawa. 
Gniezno, potem Kraków, a dzisiaj – Warszawa. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ClTwCEorI5I


 
 

 

  



8. DLA CHĘTNYCH - "Rozwiązujemy zagadki". 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 


