
 

Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa starszaków 

 27.04.2020 

 

Temat: „Warszawa – stolica Polski” 

Obowiązująca piosenka : „Jestem Polakiem” 

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

 

Cele ogólne: 
- poznanie informacji o stolicy Polski - Warszawie, 

- utrwalenie informacji o Polsce i symbolach narodowych, 

- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy. 

  

Cele szczegółowe: 
  

Dziecko: 
- uważnie słucha, określa prawdziwość wysłuchanych zdań, 

- zna symbole narodowe, 

- zna legendę o powstaniu Warszawy, wie, że Warszawa jest stolicą Polski, 

- zna charakterystyczne miejsca w Warszawie , 

- wypowiada się na temat treści utworu literackiego, 

- aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej, 

- składa obrazek pocięty na części. 

  

1. Zabawa przy piosence pt. „Jedzie pociąg z daleka…” 

 

2. „Pozy” – zabawa ruchowa. Dzieci biegają swobodnie w rytm tamburyna. Na 

sygnał słowny : „pozy”, zatrzymają się i nieruchomieją. Przyjmują dowolną 

pozę, która coś lub kogoś im przypomina. Można dziecku zaproponować 

przyjęcie określonej pozy np.: trębacza lub wielkiego niedźwiedzia. 

 

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

  

 

 

 

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


 

 

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 

 

I. Jaką przedziwną postać zauważył w wodzie rybak? 

II. Jak wyglądała Syrena? 

III.Jakim uczuciem obdarzył Wars - Syrenę? 

IV. Czy Syrena także polubiła Warsa? 

V. Z jakich imion powstała nazwa miasta – Warszawa? 

 

4. Zapoznanie dzieci z herbem Warszawy- stolicy Polski 

 

Herb Warszawy - przedstawia w czerwonym polu postać kobiety z rybim 

ogonem, z wzniesioną szablą (bułatem) w ręce prawej i tarczą okrągłą w ręce 

lewej. Barwy ciała naturalne, włosy, szabla i tarcza złote. Nad tarczą herbową 

znajduje się złota korona królewska. Korona symbolizuje również zwycięstwo. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82at_(bro%C5%84)


 
 

5. Karta pracy- dokończ rysowanie syrenki. Ogon wyklej z wydzieranki. 

 

6. Wyjaśnienie pojęcia: „Warszawa- stolica Polski” 

 

Stolica- pojęcie oznaczające miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy 

państwowe będące siedzibą władz. Stolicą Polski jest Warszawa. 

 

Proszę omówić z dzieckiem ilustracje poniżej. 

 



 Pałac prezydencki 

 

https://www.google.com/search?q=Pa%C5%82ac+prezydencki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwje_-

jF34bpAhVPlYsKHfmFBjAQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=as2G91lhpGAQOM 

 Łazienki Królewskie 

 
https://www.google.com/search?q=%C5%82azienki+kr%C3%B3lewskie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQlerw3ob

pAhXkpIsKHdT4BgsQ_AUoAXoECB0QAw&cshid=1587926448219502&biw=1536&bih=674#imgrc=86OOWYvij3N4aM 

 

 

https://www.google.com/search?q=Pa%C5%82ac+prezydencki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwje_-jF34bpAhVPlYsKHfmFBjAQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=as2G91lhpGAQOM
https://www.google.com/search?q=Pa%C5%82ac+prezydencki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwje_-jF34bpAhVPlYsKHfmFBjAQ_AUoAXoECBoQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=as2G91lhpGAQOM
https://www.google.com/search?q=%C5%82azienki+kr%C3%B3lewskie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQlerw3obpAhXkpIsKHdT4BgsQ_AUoAXoECB0QAw&cshid=1587926448219502&biw=1536&bih=674#imgrc=86OOWYvij3N4aM
https://www.google.com/search?q=%C5%82azienki+kr%C3%B3lewskie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiQlerw3obpAhXkpIsKHdT4BgsQ_AUoAXoECB0QAw&cshid=1587926448219502&biw=1536&bih=674#imgrc=86OOWYvij3N4aM


 Zamek Królewski  

 

 

https://www.google.com/search?q=zamek+kr%C3%B3lewski&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi04a6P34bpAhWOw4sKHe

UTBfcQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=674#imgrc=ZiTTadqbrGPCtM&imgdii=K-8UZNImfuOSTM 

 Pomnik Syrenki Warszawskiej 

 

https://www.google.com/search?q=syrenka+warszawska&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiI5Mq134bpAhWLw4sKHSylCS

UQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=m0vK3_HaaK7J4M 

https://www.google.com/search?q=zamek+kr%C3%B3lewski&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi04a6P34bpAhWOw4sKHeUTBfcQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=674#imgrc=ZiTTadqbrGPCtM&imgdii=K-8UZNImfuOSTM
https://www.google.com/search?q=zamek+kr%C3%B3lewski&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi04a6P34bpAhWOw4sKHeUTBfcQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=674#imgrc=ZiTTadqbrGPCtM&imgdii=K-8UZNImfuOSTM
https://www.google.com/search?q=syrenka+warszawska&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiI5Mq134bpAhWLw4sKHSylCSUQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=m0vK3_HaaK7J4M
https://www.google.com/search?q=syrenka+warszawska&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiI5Mq134bpAhWLw4sKHSylCSUQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=m0vK3_HaaK7J4M


 Pałac Kultury i Nauki 

 
https://www.google.com/search?q=pa%C5%82ac+kultury+i+nauki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjqr9fT34bpAhWJposK

HaW8A8gQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=674#imgrc=_D5_5o-WGwAWTM 

 

 

 Kolumna Króla Zygmunta III Wazy, na Placu Zamkowym. 

 

https://www.google.com/search?q=pa%C5%82ac+kultury+i+nauki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjqr9fT34bpAhWJposKHaW8A8gQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=674#imgrc=_D5_5o-WGwAWTM
https://www.google.com/search?q=pa%C5%82ac+kultury+i+nauki&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjqr9fT34bpAhWJposKHaW8A8gQ_AUoAXoECA8QAw&biw=1536&bih=674#imgrc=_D5_5o-WGwAWTM


https://www.google.com/search?q=Kolumna+Kr%C3%B3la+Zygmunta+III+Wazy,+na+Placu+Zamkowym.&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=2ahUKEwjWnKH534bpAhVkmIsKHVTTCugQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=5LUb-ZnZZeACdM 

 

7. Proszę zapoznać dziecko z wyglądem mapy Polski z wyszczególnieniem położenia 

morza, gór, Warszawy oraz Wisły. 

 

 
https://www.google.com/search?q=mapa+polski%27&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9oOiG4obpAhU_A

xAIHX4MDEYQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1536&bih=674#imgrc=0c0J--trI7cR6M 

https://www.google.com/search?q=Kolumna+Kr%C3%B3la+Zygmunta+III+Wazy,+na+Placu+Zamkowym.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjWnKH534bpAhVkmIsKHVTTCugQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=5LUb-ZnZZeACdM
https://www.google.com/search?q=Kolumna+Kr%C3%B3la+Zygmunta+III+Wazy,+na+Placu+Zamkowym.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjWnKH534bpAhVkmIsKHVTTCugQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=5LUb-ZnZZeACdM
https://www.google.com/search?q=mapa+polski%27&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9oOiG4obpAhU_AxAIHX4MDEYQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1536&bih=674#imgrc=0c0J--trI7cR6M
https://www.google.com/search?q=mapa+polski%27&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9oOiG4obpAhU_AxAIHX4MDEYQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1536&bih=674#imgrc=0c0J--trI7cR6M

