
Propozycje aktywności dla 
pracowni VII 

 
„W górach ma swe źródło, 

skąd właśnie wytrysła, 
a płynie do morza, 
nasza rzeka …  „ 

 
 
 
1. “Co wiesz o Polsce” 
Drogie dzieci, na początek zapraszam was do rozwiązania quizu. Sprawdźcie swoją 
wiedzę o naszym kraju. 
https://view.genial.ly/5ea5790759aa2b0da8dbd80e/learning-experience-challenges-c
o-wiesz-o-polsce?fbclid=IwAR0tFs0tC301yTw-J79SWNj6yCJPZPqyW5lGM_99k5W
oO9HsvRrRJd7mnLA 
 
2. "Znajdź mapę" 
Wiecie już jak wygląda mapa Polski, teraz czas utrwalić jej kształt. Przy tym 
poćwiczycie swoją spostrzegawczość. Pamiętajcie, aby zwrócić uwagę na długość 
strzałek!! 
https://view.genial.ly/5ea444f5da73ac0d8beb8f82?fbclid=IwAR3lHtvhq2003gJt8YC_
Ma-iwJnQrVkRh_8XKIinSZnVl4DeOduJ_eaF-9g 
 
5. „O powstaniu Wisły”  
Legenda o powstaniu Wisły - królowej polskich rzek. Zapraszamy do oglądania. 
https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg 
 
3. “Zagadki znad Wisły” 
Odszukajcie z pomocą mamy lub taty na mapie Polski i przejedźcie palcem po rzece 
Wiśle Odszukajcie miejsce, skąd wypływa Wisła i spróbujcie odczytać nazwy miast, 
przez które przepływa w drodze do morza.A później spróbujcie odgadnąć zagadki  
dotyczące miast, które Wisła mija podczas swojej długiej drogi z gór do morza. 
Każda odpowiedź rymuje się z treścią wiersza! 
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I. Popłyniemy Wisłą 
Razem z rybitwami, 
Zobaczymy miasta, 
Co leżą przed nami. 
 
Już zakręca rzeka 
I czule oplata 
Miasto, co pamięta 
Dawne dni i lata. 

Bogactwo i chwałę, 
Mężnych królów wielu, 
Którzy tu rządzili 
Na polskim Wawelu. 
 
Każde dziecko teraz 
Na pewno odpowie, 
Gdzie jest zamek Wawel? 
No, proszę? W (Krakowie). 
 
 

II. Na brzegu Syrenka, 
Miasta swego broni. 
Tarczą się osłania 
I miecz trzyma w dłoni. 

Zamek, a przed zamkiem 
Na szczycie kolumny 
Stoi sam król Zygmunt 
Z miasta swego dumny. 



 
Dalej – Stare Miasto – 
Barwne kamieniczki. 
Zbiegają ku Wiśle 
Wąziutkie uliczki 

 
Więc jakie to miasto, 
Gdzie wciąż mieszka sława? 
To stolica Polski, 
A zwie się (Warszawa). 
 
 

III. Płyńże, miła Wisło, 
Płyń, Wisło szeroka! 
Wtem, słońce zabłysło – 
Przed nami zatoka! 
 
Wisła z sinym morzem 
Zostać zapragnęła 
I o rannej zorzy 
Do morza wpłynęła. 

Patrzy na ich przyjaźń 
Neptun i po pańsku 
Informuje Wisłę, 
Że jest wreszcie w (Gdańsku). 

 
 
6. „Wiślany tor” – zabawa ruchowa  
Rodzic rozkłada na dywanie skakanki/szaliki/sznurki tworząc „wąską rzekę”. Dziecko 
ustawia się u „źródła rzeki” i ma za zadanie przebyć całą drogę, aż do „morza” w 
sposób wyznaczony przez rodzica np. stopa za stopą/na piętach/na placach/długimi 
krokami/na zewnętrznych częściach stóp itp. 
 
7. „Płynie Wisła, płynie” – osłuchanie z piosenką  
Dziecko aktywnie słucha piosenki. Jego zadaniem będzie tupnąć, gdy usłyszy słowo 
„płynie”. 
https://www.youtube.com/watch?v=4go49Ey13rM 
Pytania dla dzieci: 

- Co zrobiła Wisła jak zobaczyła Kraków? 
- Czy tak samo było w legendzie? 
- Dlaczego mamy dwie różne informacje na ten temat? 

Legendy to opowieści, które były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie na 
długo przed tym zanim zostały spisane. Często występują w nich zmyślone lub 
przesadzone historie. Teksty piosenek również nie zawsze muszą przedstawiać 
prawdziwe informacje – w tym wypadku ważniejszy jest rym. A prawda jest taka, że 
rzeki przeważnie mają swoje źródła w górach lub na wyżynach i płyną do morza. A 
legenda i piosenka powstały dużo później niż rzeka, więc są po prostu ładnym 
opisem wymyślonym przez autora.  
 
8. “Płynie Wisła do morza” - karta pracy                          Pozdrawiam 

Dominika Kiełboń 

https://www.youtube.com/watch?v=4go49Ey13rM



