
ZDALNE NAUCZANIE - propozycja zabaw i ćwiczeń na temat „Warszawska Syrenka” 

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice! 

W dniu 04.05.2020 r. proponujemy Wam realizację poniższych zabaw i ćwiczeń.  

Życzymy udanej zabawy! ☺ 

 

1. Ułóż kartoniki w kolejności od najmniejszej do największej liczby i odczytaj hasło: 

Wytnij poniższe karty (wycinamy literę razem z cyfrą jej odpowiadającą). Następnie ułóż 

liczby w kolejności od 1 do 8. Spróbuj odczytać hasło, a dowiesz się jak nazywa się miasto, 

które jest stolicą Polski i o którym dzisiaj się troszeczkę więcej dowiemy: 
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2. Wysłuchaj legendy o Syrence Warszawskiej i odpowiedz na pytania: 

Dawno, dawno temu przypłynęły z Atlantyku na Bałtyk dwie siostry – syreny; piękne kobiety 

z rybimi ogonami, zamieszkujące w głębinach mórz. Jedna z nich upodobała sobie skały  

w cieśninach duńskich i do tej pory możemy ją zobaczyć siedzącą na skale, u wejścia do portu 

w Kopenhadze. 



 

Druga dopłynęła aż do wielkiego nadmorskiego portu Gdańsk, a potem Wisłą popłynęła  

w górę jej biegu aż do Warszawy. Według legendy u podnóża dzisiejszego Starego Miasta, 

mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się jej pomnik, wyszła z wody na piaszczysty 

brzeg, aby odpocząć, a że miejsce się jej spodobało, postanowiła tu zostać. Rychło rybacy 

zauważyli, że ktoś podczas ich połowu wzburza fale Wisły, plącze sieci i wypuszcza ryby  

z więcierzy. Ponieważ jednak syrena oczarowywała ich swym pięknym śpiewem, nic jej nie 

zrobili. 

 

Pewnego razu bogaty kupiec zobaczył syrenę i usłyszał jej piękny śpiew. Szybko przeliczył, ile 

zarobi, jeżeli uwięzi syrenę i będzie ją pokazywać na jarmarkach. Podstępem ujął syrenę  

i uwięził ją w drewnianej szopie, bez dostępu do wody. Skargi syreny usłyszał młody parobek, 

syn rybaka i z pomocą przyjaciół uwolnił ją w nocy. Syrena z wdzięczności za to,  

że mieszkańcy stanęli w jej obronie, obiecała im, że w razie potrzeby oni też mogą liczyć na 

jej pomoc. Z tego właśnie powodu Warszawska Syrena jest uzbrojona – ma miecz i tarczę dla 

obrony tego miasta. 

 

Źródło: http://www.infowarszawa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=43 

 

Pytania: 

- Ile syren przypłynęło nad Bałtyk? 

- Jak wyglądają syreny? 

- Czym  urzekła rybaków syrena? 

- Dlaczego Syrena postanowiła stać w obronie Warszawy? 

- W co Syrenka została uzbrojona? 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zapoznanie z wyglądem herbu Warszawy 

Przyjrzyj się jak wygląda herb Warszawy: 

 
Opowiedz co się w nim znajduje. Dlaczego Syrenka trzyma miecz i tarczę? Czy potrafisz 

powiedzieć, dlaczego właśnie ona znajduje się w herbie Warszawy? (Na pewno  

w odpowiedzi na te pytania pomoże Ci legenda, której przed chwilą wysłuchałeś ☺) 

 

3.  Karta pracy „Warszawska syrenka”  

 

A teraz usiądź wygodnie przy stoliku, weź ołówek i spróbuj jak najdokładniej rysować syrenkę 

po śladach: 



 
Źródło: Nowe Przygody Olka i Ady BB+, MAC Edukacja 


