
Scenariusz na dzień 29.04.2020r. (środa)  „Warszawa – stolica Polski” 

 

Część I Wykorzystanie utworu literackiego 

 

Temat: Wszyscy kochamy naszą stolicę 

Przebieg: 

1. Wprowadzenie dziecka w tematykę zajęć, piosenka o Polsce: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 

2.   Dzisiaj chcemy porozmawiać  o pewnym mieście, które pełni bardzo ważną rolę w 

naszym kraju, to nasza stolica. Czy pamiętasz jej nazwę? 

 

Przeczytanie dziecku legendy W. Chotomskiej o powstaniu Warszawy (lub 

wysłuchanie on-line: https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s ) 

 

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. 

 

3. Rozmowa z dzieckiem na temat legendy o Warsie i Sawie. 

 

Rodzic zadaje pytania: 

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? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
https://www.youtube.com/watch?v=lHmFohW0B1s


4. Oglądanie zabytków Warszawy. 

Wiemy już skąd wzięła się  nazwa  „Warszawa”. Warto przyjrzeć się nieco bliżej 

miejscom w tym mieście,  tym bardziej, że Warszawa jest stolicą Polski. 

 

Wyjaśnienie pojęcia – Warszawa – stolica Polski; stolica – pojęcie oznaczające 

miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe będące siedzibą 

władz. 

 

Rodzic omawia z dzieckiem ilustracje przedstawiające np.: Pałac Prezydencki 

(Namiestnikowski) i pomnik Józefa Poniatowskiego, Łazienki Królewskie (Pałac na 

Wyspie), Syrenka Warszawska na tle mostu Świętokrzyskiego, Zamek Królewski, 

Pomnik Syrenki na rynku Starego Miasta, Pałac Kultury i Nauki, Kolumna Króla 

Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym itd. 

( można skorzystać z linku: https://www.youtube.com/watch?v=12RyW9C5oAg     lub 
 http://otowarszawa.pl/zabytki   

 

5.   Zabawa „Prawda czy fałsz?” – podsumowanie wiadomości 

 

Rodzic daje dziecku kartoniki z napisami „TAK” i „NIE” i zadaje pytania: (m.in.)  

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? 

 

Dziecko odpowiada na pytania podnosząc tabliczki do góry. 

 

6. Wykonaj Karty pracy 5, str. 8,9 
https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-
9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf 

 

Część II. Praca plastyczna „Warszawska syrenka” 

 

a) Zapoznanie dzieci z wyglądem herbu Warszawy (Rodzic wyjaśnia, że Warszawa - 

podobnie jak wszystkie inne miasta w Polsce ma swój herb)  

 

b) wykonanie pracy plastycznej; wypełnianie konturu dowolną techniką (wyklejanie, 

malowanie, kolorowanie)  
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/herb-warszawy/ 
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