
Temat  tygodnia: „KTO TY JESTEŚ?”.  

30. IV. 2020 rok (czwartek) - „Warszawa. Europa”. 

„Bajko terapia” – czytanie dziecku wybranej bajki. 

 

„Warszawa – rozmowa o warszawie, stolicy polski. Wysłuchanie legendy „Warszawska 

syrenka”. 

Po wysłuchaniu legendy rozmowa z dzieckiem na temat treści. Pokazanie dziecku na 

fotografiach symboli Warszawy z Wielkiej Księgi Tropicieli str 78, 79. 

 
Autor: Dominika Strzelecka   

POLSKIE LEGENDY: WARSZAWSKA SYRENKA 

 

 

Dawno temu wśród pradawnej puszczy, na brzegu Wisły, stała rybacka osada.  Krążyła w niej 

legenda o syrenie mieszkającej w głębinach Wisły, jednak nikt tej tajemniczej istoty dotąd nie 

widział. Czasami rybacy słyszeli tylko jej śpiew, gdy wracali w nocy z połowów. Jedni mówili, 

że to szum trzcin, lecz inni słyszeli jej śpiew z bliska i wiedzieli, że jest obdarzona cudownym 

głosem. 

Pewnego dnia trzej rybacy spotkali się na brzegu. 

- Jeśli złapiemy syrenę i zawieziemy ją księciu, dostaniemy mnóstwo złota - powiedział jeden 

z nich. 

- Musielibyśmy wypłynąć w nocy na rzekę i ukryć łódź w nadbrzeżnych trzcinach. Ale trzeba 

by było wziąć ze sobą pochodnię, bo w ciemnościach niczego nie zobaczymy - dodał drugi. 

- W takim razie poczekajmy do pełni księżyca. Wtedy będzie jaśniej i nie będziemy 

potrzebowali ognia - odezwał się trzeci. 

Pokiwali głowami i umówili się, że wypłyną za kilka dni, gdy księżyc będzie w pełni. 

Kiedy nadeszła noc, zaczaili się w łodzi nieopodal brzegu, trzymając w dłoniach mocną sieć. 

Nie czekali zbyt długo. Syrena wypłynęła z fal i usiadła na jednym z przybrzeżnych głazów, a 

potem zaczęła śpiewać. Rybacy urzeczeni jej głosem przez dłuższą chwilę nie byli w stanie się 

poruszyć, aż wreszcie najstarszy z nich otrząsnął się i wyjął z kieszeni wosk.  

- Zatkajcie tym uszy - powiedział, podając go towarzyszom.  

Rybacy włożyli wosk w uszy i nie słysząc już urzekającego śpiewu syreny, zarzucili na nią sieć. 

Przerażoną wyciągnęli na brzeg i zanieśli do jednej z chat. Postawili na straży najmłodszego 

rybaka, a sami udali się przygotować wóz, którym zamierzali zawieźć syrenę do księcia. 

Młody rybak przyglądał się syrenie z zaciekawieniem i kiedy zobaczył, że otwiera usta, 

odetkał sobie uszy, aby usłyszeć co mówi. 

- Wypuść mnie, proszę. 

- Jak to? Mam cie uwolnić? - zapytał zdziwiony. 

- Tak. Uwolnij mnie i chodź ze mną - odpowiedziała syrena i zaczęła cichutko nucić jedną ze 

swych pieśni. 



Zauroczony jej głosem rybak wziął ją na ręce i zaniósł na brzeg Wisły. W tym czasie pozostali 

rybacy wrócili do chaty po syrenę. Gdy zobaczyli, że izba jest pusta, ruszyli w pogoń. 

 

Lecz było już za późno. Syrena dopływała już do środka rzeki. Przestraszony krzykami młody 

rybak również skoczył do wody i płynął do syreny, mimo nawoływań pozostałych, aby wracał 

na brzeg. Syrena zatrzymała się jeszcze na chwilę i zawołała do stojących na brzegu: 

- Śpiewałam dla was co noc, bo was polubiłam! Chciałam wam towarzyszyć, żeby w razie 

potrzeby ostrzec was przed niebezpieczeństwem! A wy złapaliście mnie jak zwykłą rybę i 

chcieliście sprzedać za garść złota! Dlatego was opuszczam. Jeżeli wrócę, to tylko z mieczem i 

tarczą, aby was bronić. Ale pojawię się tylko wtedy, gdy niebezpieczeństwo będzie tak 

wielkie, że sami sobie nie poradzicie. 

Po tych słowach syrena zniknęła na zawsze. Nikt też już nigdy nie widział młodego rybaka, 

który podążył za nią.  

 

Dziś na miejscu rybackiej wioski stoi wielkie miasto - Warszawa. Mieszkańcy nie zapomnieli o 

swojej syrenie. Na brzegu Wisły stoi jej pomnik. Z tarczą i mieczem uniesionym do góry, 

strzeże bezpieczeństwa miasta. Jednak do tej pory, pomimo różnych dziejów Warszawy, ani 

razu się nie pojawiła. A to oznacza, że wciąż jeszcze nie nadszedł czas wypełnienia jej 

obietnicy. 

 

„Tor przeszkód” – zabawy ruchowe dla dzieci w domu. 

Aby dostarczyć dziecku wiele radości, proponuję stworzyć w domu tor przeszkód. Może to 

być np: czołganie pod ławą czy stoliczkiem, przejście po krzesłach, przejście po tapczanie, 

rzuty do celu (zabawkami do pudła, pojemnika), slalom między książkami lub przejście po 

książkach, strącanie (przewrócenie) zabawki piłką, przeskoki przez przeszkody itp. Zwracamy 

uwagę na bezpieczeństwo dziecka. Mogą do wspólnej zabawy przyłączyć się wszyscy 

członkowie rodziny, wówczas mierzymy czas i zobaczymy kto był najlepszy. Życzę miłej 

zabawy. Powodzenia! 

Można również skorzystać z poniższego linku. 

Źródło: 

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

 

„Unia Europejska” – wyjaśnienie pojęcia połączone z wykonaniem zadania na kartach pracy. 
Unia Europejska to grupa 27 krajów w Europie. Kraje te połączyły się, aby ludziom żyło się 

lepiej, łatwiej i bezpieczniej. Postanowiły one współpracować i pomagać sobie nawzajem. 

Na początku zaczęło ze sobą współpracować tylko 6 krajów. Wkrótce zaczęły przyłączać się 
do nich inne europejskie kraje i tak powstała Unia Europejska. Dzięki Unii Europejskiej 
wszystkie kraje w Europie współpracują ze sobą w pokoju. Unia Europejska ułatwiła ludziom 
podróżowanie z jednego kraju do drugiego. Mogą mieszkać, studiować i pracować w 
dowolnym kraju Unii Europejskiej. Na przykład osoba mieszkająca we Francji może przenieść 
się do Włoch i tam pracować. Albo student z Belgii może wyjechać na studia w Grecji. 
 



 
Rodzic pokazuje dziecku mapę Europy z zaznaczonymi państwami. Zwraca uwagę na to, 

gdzie leży Polska oraz inne kraje należące do Unii  Europejskiej. Zapoznaje dziecko również z 

wyglądem flagi Unii Europejskiej. Po obejrzeniu flagi, dziecko wykonuje zadanie na kartach 

pracy str 32 i następna. 

 

 



„Jestem Polakiem” – przypomnienie dziecku piosenki. 

Dziecko śpiewa piosenkę. Uczyliśmy się jej na Święto Niepodległości. 

Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

 

 


