
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

  

Dziś witam Was muzycznie i do wspólnej  zabawy zapraszamy. 

 

„Jedzie pociąg z daleka” 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

 

„My jesteśmy krasnoludki” 

https://www.youtube.com/watch?v=3-eNzX7xmFs 

Drogie KRASNALE  zapraszamy Was na wycieczkę po Warszawie. Usiądźcie 

wygodnie zobaczcie i  posłuchajcie co dziś dla Was przygotowałyśmy. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/510454938989810448/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio
https://www.youtube.com/watch?v=3-eNzX7xmFs
https://pl.pinterest.com/pin/510454938989810448/


Opowiadania na podstawie legendy pani Wandy Chotomskiej pt.  „Wars i Sawa”. 

 

Dawno temu, 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.  

Zawołał – Niczego się nie boję! – 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. 

 

A teraz KRASNALE spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tego 

opowiadania: 

1. Kogo Wars ujrzał wśród wzburzonych fal? 

2. Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars? 

3. Jakie przedmioty dostał Wars od Sawy? 

4. Jak nazywa się miasto, które znajduje się w miejscu, gdzie spotkali się Wars i Sawa? 

A teraz kochani usiądźcie przed mapa z rodziną i spróbujcie odszukać na mapie Polski 

naszą stolicę – Warszawę oraz rzekę Wisłę, która przez nią płynie. Poniższe mapy różnią się 

miedzy sobą poproście rodziców, aby Wam troszkę o nich opowiedzieli. A może na którejś  

z nich uda Wam się odnaleźć nasze miasto BYTOM. Życzymy udanej „wędrówki” po naszym 

kraju. 



 
https://pl.pinterest.com/pin/360710251407700402/ 

 

 

 
 

 
https://pl.pinterest.com/pin/387872586647609992/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/360710251407700402/
https://pl.pinterest.com/pin/387872586647609992/


Ćwiczenia grafomotoryczne Wisła. 

Do zabawy należy przygotować tacki z piaskiem lub drobną kaszą. 

Dzieci rysują palcami na tackach z piaskiem wzory fal rzecznych z jednoczesnym 

naśladowaniem szumu wiatru i wody: szszsz... 

 

 

Zabawa ruchowo-dydaktyczna „Wycieczka z Syrenką”. 

 

Do zabawy będzie pogrzebne zdjęcia przedstawiające: autobus, Stare Miasto  

w Warszawie, Łazienki, Stadion Narodowy, tamburyn. (do zabawy można wykorzystać 

również inne zdjęcia przedstawiające różne zabytki Warszawy. Zdjęcie rozkładamy  

w różnych miejscach w pokoju). 

Rodzic mówi: Syrenka zaprasza Was na wycieczkę po Warszawie, pokazuje zdjęcie 

autobusu. Dzieci udają, że wsiadają do autobusu, i przy dźwiękach tamburynu biegają za 

Rodzicem, wymawiając sylabę bip, bip, bip.  

Na przerwę w grze zatrzymują się przy zdjęciu wskazanym przez Rodzica, który 

opowiada dzieciom o miejscach widocznych na zdjęciach. 

Stare Miasto to najstarsza część Warszawy. Znajdują się tu piękne, kolorowe, stare 

kamienice. W czasie wojny Stare Miasto zostało całkowicie zburzone. Polacy jednak 

odbudowali je, starając się zachować dawny wygląd. 

Łazienki Królewskie to bardzo duży park. Można tutaj zobaczyć piękne budowle, np. 

Pałac na Wyspie, i przespacerować się ścieżkami wśród drzew, krzewów i kwiatów. 

Stadion Narodowy został zbudowany niedawno, na Mistrzostwa Europy w piłce 

nożnej. Znajduje się nad Wisłą. Krzesełka na stadionie mają kolor biało-czerwony 

 

WARSZAWA  - to nasza STOLICA 

Stolica – to pojęcie oznaczające miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy 

państwowe będące siedzibą władz. (pałac prezydencki, sejm i senat). 



Herbem Warszawy jest Syrenka warszawska 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Warszawy 

 

Zapraszamy Was na krótką podróż po Warszawie. Poniżej zamieszczamy link do 

krótkiego filmiku. 

„Warszawa z lotu ptaka” 

https://www.youtube.com/watch?v=vR4ZOF_JCr4&feature=youtu.be 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Warszawy
https://www.youtube.com/watch?v=vR4ZOF_JCr4&feature=youtu.be


Zadanie 1. „ Warszawska Syrenka” – kolorowanie Syrenki kredkami świecowymi. 

 
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/herb-warszawy/ 

  

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/herb-warszawy/


Zadanie 2. Ćwiczenie grafomotoryczne. 

 
https://pl.pinterest.com/pin/459015387011676690/ 

https://pl.pinterest.com/pin/459015387011676690/


Zadanie 3. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie to najwyższy budynek w Polsce.  

Zadanie to polega na wycięciu po liniach poszczególnych elementów zdjęcia, ułożeniu 

puzzli a na końcu przyklejeniu ich na kartce. Postarajcie się jak najdokładniej wykonać te 

puzzle. 

 



Zadanie 4. „Mądra główka” 

 



„Syrenka warszawska” - Praca plastyczna 

 

Materiały: 

• kartka papieru z nadrukowaną syrenką 

• cielista i niebieska kredka 

• srebrny papier kolorowy 

• żółta bibuła 

• folia aluminiowa 

• klej  

 

 

http://praceplastyczne.pl/symbole-narodowe/6-syrenka-warszawska 

 

Cielistym kolorem wypełniamy twarz i rękę syrenki. Ze srebrnego papieru kolorowego 

wycinamy kółeczka o średnicy około 2 cm. Z żółtej bibuły odcinamy 4 kawałki o szerokości 

5mm, które tniemy na paski ok. 10 cm. Z folii aluminiowej wycinamy duże koło (większe niż 

tarcza syrenki) oraz prostokąt, z którego formujemy grot miecza i rękojeść. Grot i rękojeść 

przyklejamy.  Z dużego koła z folii aluminiowej formujemy poprzez zgniatanie krążek 

wielkości  tarczy i przyklejamy. Do głowy przyklejamy paski żółtej bibuły. Ogon syrenki 

wyklejamy od końca srebrnymi kółkami w taki sposób aby jedno zachodziło za drugie. Na 

koniec zestrugujemy niebieską kredkę nad białymi częściami kartki i rozcieramy palcami. 

Syrenka gotowa. 

http://praceplastyczne.pl/symbole-narodowe/6-syrenka-warszawska


Szablon syrenki do pracy plastycznej. 

 
http://praceplastyczne.pl/symbole-narodowe/6-syrenka-warszawska 

http://praceplastyczne.pl/symbole-narodowe/6-syrenka-warszawska


A na zakończenie dnia zapraszamy na bajkę na dobranoc: 

 

Czytanie przed spaniem – „Wars i Sawa” 

https://www.youtube.com/watch?v=0m3UvlpNKOE&feature=youtu.be 

 

 

 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego:   

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0m3UvlpNKOE&feature=youtu.be
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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