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„Warszawska Syrenka”
Cele:

– zapoznanie z pojęciem stolica,
– zapoznanie z wyglądem mapy Polski,
– rozwijanie sprawności manualnych i aktywności twórczej.

1. Obejrzyj proszę film o najważniejszym mieście Polski – o stolicy.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=yTN74uNHN28 

Spróbuj teraz odpowiedzieć na pytania:

– Jak nazywa się stolica Polski?

– Spróbuj wymienić ważne budynki znajdujące się w stolicy.

– Czy Warszawa zawsze była stolicą?

2.  Warszawska Syrenka.

W herbie miasta sobie pływa

Pół-kobieta, a pół-ryba.

Miecz i tarczę trzyma w dłoni,

By Warszawy nimi bronić.

Nie wiadomo, skąd się wzięła,

Ponoć Wisłą przypłynęła.

Ma pomniki na ulicy i symbolem jest stolicy.

Wizerunki Syrenki możecie spotkać w wielu miejscach Warszawy – na fasadach budynków, zabytkowych 

latarniach, witrażach, szyldach czy miejskich pamiątkach. Najbardziej znane syrenki to pomniki znajdujące 

się:

1. na Rynku Starego Miasta 

https://www.youtube.com/watch?v=yTN74uNHN28


2. nad Wisłą  

3. na wiadukcie im. Stanisława Markiewicza nieopodal hotelu Bristol  

 



3. Wysłuchaj piosenki „Syrenka”.

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=thtwjaRnHUY 

Spróbuj nauczyć się śpiewać I zwrotkę i refren tej piosenki.

„Syrenka”

I. Stoi Syrenka nad Wisłą 

i patrzy na rzeki fale. 

Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło, 

no i nie boją się wcale. 

Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło, 

no i nie boją się wcale. 

To nie jest żywa Syrenka, 

to pomnik Warszawę chroni. 

Bo, jak mówi stara legenda: 

Syrenka miasta broni. 

Bo, jak mówi stara legenda: 

Syrenka miasta broni. 

Ref.:  Nasza Warszawa, nasza stolica 

ciągle Syrenkę zachwyca. 

A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp 

swoją piosenkę: Chlup, chlup, chlup, chlup. 

A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp: 

Chlup! Chlup! Chlup! 

4. Mapa Polski. 

Przyjrzyj się mapie. Czy potrafisz powiedzieć jakie państwo przedstawia?

TAK - to Polska. 

Spróbuj palcem wskazać granice Polski. 

Sąsiadami Polski są: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja. Postaraj się odczytać 

nazwy tych państw na mapie. 

Patrząc na mapę zauważyłeś zapewne, że mieszają się na niej różne kolory. Te kolory przypisane są do 

różnych regionów Polski. Kolor brązowy to góry, kolor żółty to wyżyny, kolor zielony to niziny. Kolorem 

ciemnozielonym zaznaczone są miejsca znajdujące się blisko wód. Kolorem niebieskim zaznaczono wody: 

rzeki, jeziora oraz morze.  Czy potrafisz wskazać najdłuższą rzekę w Polsce, jaka jest jej nazwa? Na sam 

koniec odczytaj jeszcze nazwę morza nad którym leży Polska. Jak inaczej mówimy na to morze? (odp. 

Bałtyk)

https://www.youtube.com/watch?v=thtwjaRnHUY


 

5. Praca manualna.

Drogi Rodzicu – proszę o wydrukowanie konturu mapy Polski lub o narysowanie na kartce konturu według 

wzoru z linku. Dziękuję.

 Link: https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/swieto-niepodleglosci/kolorowanki-mapa/ 

 Drogi Uczniu – Poproszę Cię o przygotowanie własnej mapy Polski. Na kartce znajduje się kontur Polski. 

Twoje zadanie to zaznaczenie na mapie: Wisły, Warszawy, Morza Bałtyckiego oraz pokolorowanie mapy. 

Odpowiednim kolorem zaznacz góry, wyżyny i niziny. Na sam koniec nad mapą napisz: To mapa Polski. Do

swojej pracy możesz użyć kredek, flamastrów, farb, a nawet plasteliny. Możesz także pomieszać wszystkie 

te techniki. :)

A jeśli masz ochotę to możesz zaznaczyć więcej szczegółów, np.: Sochaczew, drugą ważną rzekę w Polsce 

czyli Odrę, Kraków, jeziora.

POWODZENIA :)

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/swieto-niepodleglosci/kolorowanki-mapa/


DLA CHĘTNYCH

6. Wysłuchaj legendy o SYRENIE WARSZAWSKIEJ.

Link do słuchowiska: https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw 

7. Ćwiczenia w czytaniu.

Wyjmij proszę z wyprawki kartę N. Potrzebne będą Ci obrazki oraz zdania. Wytnij je i porozcinaj. Teraz 

postaraj się odczytać zdania i dopasować do nich obrazki. Dobrane pary, obrazek i zdanie, przyklej na 

kartce. 

Karta N:

 

POWODZENIA!

https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw

