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Witajcie kotki  

 

Dowiedzieliście się jak powstał nasz kraj, a dziś chciałam wam 

opowiedzieć o stolicy – Warszawie.       

 

Poproszę o przeczytanie krótkiej legendy. 

Wars i Sawa 
Joanna Kończak 

Gdy rybak Wars wypłynął na połów, zobaczył w rzece dziwna, wielką rybę. Z ciekawości 

podpłynął bliżej. To nie była ryba, ale syrena. Miała ciało pięknej dziewczyny i rybi ogon. 

Nazywała się Sawa. Wars zakochał się w syrenie, a ona w nim. Syrena nie chciała więcej żyć 

w rzece. W magiczny sposób ogon Sawy odmienił się w ludzkie nogi. Szczęśliwa para 

zamieszkała w chacie nad Wisłą. Pewnego razu zapukał do nich gość. To był książę Ziemomysł, 

który zgubił się na polowaniu. Wars i Sawa nie wiedzieli, jak ważna osoba do nich trafiła. Z 

dobroci przyjęli wędrowca pod dach, nakarmili i przenocowali. Książe wyznał potem, kim jest. 

Podziękował szczerze za pomoc i powiedział: Ziemie te na zawsze Warszowe zostaną ‘’. 

Warszawa zyskała więc nazwę, by wszyscy pamiętali o dobrym sercu Warsa i Sawy. 
 

Pytania  

Co zobaczył rybak, gdy wypłynął na połów?  

Co się okazało, gdy podpłynął bliżej? 

Jak wyglądała syrena? 

Jak miała a imię? 

Co się stało, gdy rybak i syrena zakochali się w sobie? 

Gdzie zamieszkała szczęśliwa para? 

Kto pewnego dnia zapukał do ich chaty? 

Wars i Sawa nie wiedzieli, ten człowiek to książę. Jak go przyjęli? 

Jak odwdzięczył się książę gospodarzom? 

Od czego Warszawa uzyskała swą nazwę? 



Poniżej można zobaczyć herb Warszawy i pomnik syrenki przy rzece. 

 

 

 

 



Połącz kropki i pokoloruj obrazek. Jeśli łączenie kropek jest dla ciebie za 

trudne to tylko pokoloruj obrazek. 

 

 



 

 

Zobacz teraz jak wygląda nasz kraj na mapie, jest tam również 

zaznaczona stolica Polski- Warszawa. 

 

 

 

 

 



 

 

Gimnastyka buzi i języka- ćwiczenia oddechowe. 

 

-,, dmuchanie balonów ‘’- dziecko nabiera powietrza nosem, a następnie 

wypuszcza je buzią, udając 

pompowanie balonu 

-,, wiatr’’-dziecko ma zaciśnięte zęby, naśladuje cichy szmer wiatru jednocześnie 

wypowiadając głoskę szszszsz. 

-,, nadmuchany balon’’- dziecko nadyma policzki , zatrzymując w nich powietrze. 

Następnie naciska policzki palcami wskazującymi i wolno wypuszcza powietrze. 

-,,wiatr w buzi’’-dziecko ma zaciśnięte usta. Wypycha policzki w różnych 

kierunkach końcem języka – naśladując złapany do buzi wiatr, który próbuje się 

wydostać na zewnątrz. 

 

 

 

Mam dla was jeszcze piosenkę do posłuchania, a może ktoś się nauczy? 

 

https://www.youtube.com/watch/?v=EfnHKY8hxt4 
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