
ŚRODA 13 MAJA 2020 

Temat: Warszawa – nasza stolica. 
 

Dziś odwiedzimy naszą stolicę - Warszawę. Zachęcam do wspólnej pracy. 

 

1. Rozmowa na temat herbów miast. 

Herb to znak rozpoznawczy, np.:  miasta, gminy, państwa. Oto kilka przykładów herbów: 

 

 
herb Łomży 

Herb Łomży przedstawia złotego jelenia (na czerwonym tle) w wyskoku nad kamieniami.  

 

 
herb Warszawy 

Herb Warszawy przedstawia w czerwonym polu postać kobiety z rybim ogonem,                     

z wzniesioną szablą w prawej ręce i okrągłą tarczą w lewej ręce. Nad tarczą herbową znajduje 

się złota korona królewska. 

 

2. Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy Legenda o warszawskiej Syrence. 

Zachęcam do odczytania dziecku wiersza. 

Z. Dmitrocy 

Legenda o warszawskiej Syrence 

 

Piękna Syrenka, 

Co w morzu żyła, 

Raz do Warszawy 



Wisłą przybyła. 

Zauważyli Ją tam rybacy, 

Gdy przeszkadzała 

im w ciężkiej pracy. 

 

Rybacy dla niej 

Życzliwi byli, 

Bo się jej pięknym 

Śpiewem wzruszyli. 

Ale zły kupiec 

Złapał ją w wodzie 

 

I potem trzymał 

W ciasnej zagrodzie. 

Z żalu i smutku 

Zaczęła płakać, 

Na pomoc przyszedł 

Jej syn rybaka. 

 

Syrenka za to 

Podziękowała 

I bronić miasta 

Przyobiecała. 

Od tamtej pory 

I dniem, i nocą 

Służy Warszawie 

Swoją pomocą. 

 

Zachęcam do rozmowy po przeczytaniu wiersza: 

- Gdzie mieszkała Syrenka? 

- Co zrobił Syrence kupiec? 

- Kto uratował Syrenkę? 

- Co obiecała Syrenka w podziękowaniu za ratunek? 

 

Warszawa jest stolicą Polski. Jest największym miastem w naszym kraju. Leży nad rzeką 

Wisłą (jest to najdłuższa rzeka w Polsce). Bardzo dawno temu mieszkali tutaj królowie. 

Obecnie swoja siedzibę ma tu Prezydent, Sejm i Senat. Oto kilka miejsc, ważnych instytucji, 

które można zobaczyć w Warszawie: 

 

 

3. Praca w karcie pracy – 4-latki (cz.2, s. 42). 

Dziecko: 

- koloruje herb Warszawy według wzoru; 

- ogląda obrazek Syrenki warszawskiej; 

- odszukuje element, który nie pasuje do pozostałych. 

 

4. Ćwiczenia grafomotoryczne Wisła. 

Przygotowujemy dziecku tackę z kaszą manną lub piaskiem. Dziecko rysuje palcami             

na tackach z piaskiem wzory fal rzecznych  z jednoczesnym naśladowaniem szumu wiatru       

i wody: szszsz… 



 

5. Zabawy ruchowe Dźwięki wysokie i niskie w podskokach. 

Zachęcam do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

 

6. Praca w książce Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty pracy ze strony 27 (kontur Polski). Poniżej zamieszczam 

wiersz potrzebny do wykonania ćwiczenia. 

Cz. Janczarski 

Co to jest Polska? 

 

- Co to jest Polska? 

- spytał Jaś w przedszkolu. 

Polska- to wieś i las, 

i zboże w polu, 

i szosa, którą pędzi 

do miasta autobus, 

i samolot, co leci 

wysoko, na tobą. 

Polska- to miasto, 

strumień i rzeka, 

i komin fabryczny, 

co dymi z daleka, 

a nawet obłoki, 

gdy nad nami mkną. 

Polska to jest także twój rodzinny dom. 

A przedszkole? 

Tak- i przedszkole, 

i róża w ogrodzie 

i książka na stole. 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

RELIGIA 

Temat: Matka Boża ukazała się dzieciom w Fatimie.  

 
Najpierw krótki film:  

https://www.youtube.com/watch?v=Hl8c42UG0-o 

Wydrukuj i pokoloruj rysunek (lub pokoloruj on-line):  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/matka-boza-fatimska 

 

ks. Witold Gromadzki 
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