
Witam, 
 
Środa 
1. Odszukaj na mapie Polski, miejscowość, w której mieszkasz. Porównaj zdjęcie Polski z dowolnego 
obszaru z krajobrazem miejsca w którym mieszkasz -Książka str. 121. 
2. Wykonaj folder "Uliczkami mojej miejscowości". Do jego wykonania wykorzystaj pocztówki i 
zdjęcia. 
3. Karty pracy 4 - poznaj nazwy miast położonych wzdłuż Wisły. Ćwiczenia str. 31-32 
 
Czwartek 
1. Posłuchaj legendy o Warsie i Sawie.  
 
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   
 
2. Poznaj zabytki i ważne budowle Warszawy - książka strona 122, 123 
3. Posłuchaj piosenki pt. "Nasza Syrenka Warszawska" 
https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/6+latki/12+nasza+warszawska+syrenka,231251777.mp
3(audio)  
 
Poniedziałek 
1. Książka storna 124,125 - posłuchaj wiersza pt. "Czy to Kraków". Na podstawie ilustracji i zdjęć w 
albumach poznaj zabytki Krakowa.  
2. Kart pracy 4 ćw. strona 33 
- wykonaj pracę plastyczną pt. "Smok wawelski" 
 
Wtorek 
1. Karty pracy 4 - wykonaj ćwiczenie str. 34. Zapoznaj się z wybranymi strojami ludowymi. 
2. Posłuchaj muzyki ludowej zespołów "Śląsk" i "Mazowsze". 
3. Powiedz, z czym Tobie kojarzy się słowo tradycja, co ono oznacza. Jakie tradycje są w miejscowości, 
w której mieszkasz i w Twojej rodzinie. 
 

https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/6+latki/12+nasza+warszawska+syrenka,231251777.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/stefi58/Galeria/Piosenki/6+latki/12+nasza+warszawska+syrenka,231251777.mp3(audio)


Środa 
1. Powiedz co oznacza słowo Europa i Europejczyk. Poznaj miejsce Polski na mapie Europy  
( mapa dostępna w załączniku). 
2. Opowiedz o sowich podróżach. Jakim pojazdem można wybrać się w podróż po Europie.  
Wykonaj pracę plastyczną pt. "Podróż moich marzeń" 
3. W jaki sposób i czym możesz zmierzyć długość i wysokość dowolnego przedmiotu. 
 
Powodzenia w realizacji zadań 
Anna Ignerowicz 

 


