
Propozycje aktywności dla 
pracowni VII 

 
Co to za miasto, 
w którym chmury 

zawadzają 
o Pałac Kultury? 

 
1. “Legenda o syrence warszawskiej” 
Drogie przedszkolaki posłuchajcie legendy o 
jednym z najważniejszych polskich miast. 
Poproszę abyście bardzo uważnie posłuchali, 
bo to pomoże wam w odgadnięciu nazwy tego 
miasta. 
 
Dawno temu, kiedy nasz kraj pokrywała nieprzebyta puszcza, w samym jej sercu 
nad Wisłą żył młody rybak o imieniu Wars. Pewnego 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, która głos miała tak piękny i dźwięczny, że 
Wars nie zawahał się ani chwili. 
 - Niczego się nie boję! – zawołał. Wskoczył do swej łodzi i popłynął. Jednak ledwie 
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 samym środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną 
postać: półrybę – półdziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. 
Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz i powiedziała: 
- Mam na imię Sawa. Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. 
A potem było jak w bajce żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa a 
zgoda syreny na małżeństwo z człowiekiem sprawiła, że rybi ogon zamienił się w 
nogi. 

  
Legenda ta głosi, że byli tam kiedyś dzielny Wars i piękna Sawa a na ich pamiątkę i 
od ich imion powstała nazwa miasta… Warszawa. 
 
Rozmowa z dziećmi na temat legendy o Warsie i Sawie. 



- Jak miał na imię rybak, który mieszkał w puszczy nad rzeką Wisłą? 
- Co sprawiło, że wsiadł on do swej łodzi i popłyną 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? 
 
2. „Mapa Polski” – wskazywanie miejsc na mapie fizycznej Polski.  
Ciekawa jestem, kto z was potrafi pokazać mi na tej mapie gdzie znajduje się 
Warszawa? Jak płynie rzeka Wisła? Gdzie są góry? Gdzie znajduje się Morze 

Bałtyckie? A gdzie my mieszkamy? 
 
3. Wyjaśnienie pojęcia Warszawa - stolica Polski. 



Stolica – pojęcie oznaczające miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy 
państwowe będące siedzibą władz. 
4. „Warszawskie zabytki” – oglądanie krótkiego filmu 
https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek 
 
5. „Pomniki” – zabawa ruchowa przy muzyce. 
Poznaliście wiele ciekawych miejsc w Warszawie. Były tam też pomniki. Ciekawa 
jestem, czy wy też potraficie stać się pomnikami. Za chwilę usłyszycie muzykę i po 
proszę was abyście poruszali się w jej rytmie. Gdy muzyka ucichnie stancie się 
pomnikami. 
 
6. „Prawda czy fałsz?”  

- 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? 
- Czy nad Wisłą można zobaczyć mewy? 
- Czy w Wiśle pływają rekiny? 

 
7. „Warszawska syrenka” – zapoznanie 
dzieci z wyglądem herbu Warszawy i 
wykonanie pracy plastycznej.  
Warszawa - podobnie jak wszystkie inne miasta w 
Polsce ma swój herb. Czy wiecie co jest herbem 
Warszawy? Proszę zobaczcie! 
Waszym zadaniem jest pokolorowanie w ten sam 
sposób kolorowanki przedstawiającej syrenkę 
warszawską (kolorowanka poniżej). 
 
8. Karty pracy 

- połącz czarne litery z odpowiednimi miejscami w kratkach, napisz te litery; 
- policz i zakreśl. 
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