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Materiał dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich.

1. „Zrób tyle skłonów, ile pokazuje liczba” – zabawa z elementem skłonu.
Poruszaj się swobodnie po pokoju. Na hasło: Stop! Zatrzymaj się i zrób tyle 
skłonów, ile pokazuje rodzic palców.

2. „Roboty” - zabawa ruchowa.
Jesteś robotem. Rodzic steruje robotem, poprzez wydawanie poleceń np.: 2 kroki 
w tył, prawa ręka do góry, 3 kroki w przód, 1 krok w bok i tym podobnie.

Materiały potrzebne do pracy dzieciom:
ołówek, kredki, farby, kolorowe kartki.



3. Powiedz co widzisz na zdjęciu. Poproś rodzica lub przeczytaj sam tekst pod
zdjęciem.

To fotografia stolicy Polski – Warszawa. 
Na niej jest pomnik Syrenki.
Syrenka jest też w herbie stolicy.
Jej pomnik jest blisko najdłuższej rzeki Wisły.
Stolica to duże ładne miasto.



4. Poproś rodzica o przeczytanie „Legendy o Warsie i Sawie”.

„Legenda o Warsie i Sawie”

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?

Wysłuchałeś legendy o powstaniu Warszawy -  stolicy Polski, czyli 
najważniejszym mieście w państwie. 

Stolica – jest to miasto, w którym swoje siedziby mają: prezydent (Pałac 
Prezydencki), premier (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, posłowie (Sejm).



5. To jest herb Warszawy.



6.  Pokoloruj kredkami lub farbami herb Warszawy.



7. „Prawda czy fałsz”.
Nasz kraj to Polska. P
W godle Polski jest wrona. F
W godle Polski jest biały orzeł. P
Stolicą Polski jest Kraków. F
Polska flaga jest biało - czerwona. P
Wisła to mały strumyk. F
Symbole narodowe to flaga, godło i hymn. P
W herbie stolicy jest statek. F
Stolicą Polski jest Warszawa. P
Wisła to mały strumyk. F

Materiał dla dzieci chętnych.
1. Wykonaj karty pracy.




