
Zajęcia na 05.05.2020r. 
 
Temat: Warszawa – stolica Polski. 
 
Do zajęć potrzebne będą karty pracy cz.5 s.16,17,18,19. 
 
1.Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęcia. Posłuchajcie legendy a 
dowiecie się o jakim polskim mieście ona opowiada. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc 
 
2. Rozmowa z dziećmi na temat legendy o Warsie i Sawie. 
 
R. Zadaje dzieciom pytania: 
- Jak miał na imię rybak, który mieszkał w puszczy nad rzeką Wisłą? 
- Co sprawiło, że wsiadł on do swej łodzi i popłynął  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? 
 
DZ: Odpowiadają na pytania. 
 
3. „Mapa Polski” – wskazywanie na mapie fizycznej Polski: Warszawy, 
Wisły, gór, morza..  
 
4. „Warszawskie zabytki” – oglądanie ilustracji i krótka rozmowa na ich 
temat. 
 
N: Wiemy już skąd wzięła się nazwa miasta Warszawa i gdzie znajduje 
się to miasto. Myślę, że warto przyjrzeć się nieco bliżej zabytkom i 
ważnym miejscom, znajdującym się  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. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mmRzBf_2Hsc
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek


https://www.youtube.com/watch?v=RV06Kif2eiA 
 
 
 5.. „Pomniki” – zabawa ruchowa przy muzyce. 
 
R.: Poznaliśmy wiele ciekawych miejsc w Warszawie. Były tam też 
pomniki. Ciekawa jestem, czy wy też potraficie stać się pomnikami. Za 
chwilę usłyszycie muzykę i poproszę was abyście poruszali się w jej 
rytmie. Gdy muzyka ucichnie staniecie się pomnikami. 
 

6. „Warszawska syrenka” – zapoznanie dzieci z wyglądem herbu 
Warszawy i wykonanie pracy plastycznej. 
 
R 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) 
DZ: Przyglądają się herbowi Warszawy. 

 

 
herb Warszawy 

 
 

Ponieważ wiecie już jak wygląda herb Warszawy, zatem poproszę was o 
zrobienie takiego herbu  (sposób wykonania dowolny). 
DZ: Wykonują herb Warszawy. 
 
8. „Prawda czy fałsz?” – podsumowanie zajęcia 
 
R.  Rozdaje dzieciom kartoniki z napisami „TAK” i „NIE” i zadaje pytania: 
(m.in.) 
• 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? 

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


 
DZ: Odpowiadają na pytania podnosząc tabliczki do góry. 
 
9. Zabawy na świeżym powietrzu. 
 
10. Wykonanie zadań w kartach pracy cz. 5 s.16,17,18.,19. 
 
 
 
 


