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ZAKOCHANY   W   SYRENIE 

 

1. Rebus fonetyczny – Skąd pochodzą dzieci? 

 
 

Podpisz obrazki 

 

 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - 
 

 

 
 

 

- - - - - - - -   - - - - - 
 

Odgadniesz z jakiego kraju pochodzą dzieci łącząc pierwsze litery w z podpisanych wyrazów. 

 

Brawo!    To    --  --  --  --  --  -- . 



2. Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem 
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jestem+Polakiem 

 

3. „Katechizm polskiego dziecka”- wiersz  Władysława Bełzy. 

 

Kto ty jesteś?    Polak mały. 

Jaki znak twój?    Orzeł biały. 

Gdzie ty mieszkasz?   Między swemi. 

W jakim kraju?    W polskiej ziemi. 

Czym ta ziemia?    Mą ojczyzną. 

Czym zdobyta?    Krwią i blizną. 

Czy ją kochasz?    Kocham szczerze. 

A w co wierzysz?    W Polskę wierzę. 

Coś ty dla niej?   Wdzięczne dziecię. 

A coś winien?    Oddać życie. 

  

 
 Wyjaśnienie dzieciom pojęcia patriota.  

 

 Omówienie treści wiersza ukierunkowane pytaniami: 

 

o Jak nazywa się nasza ojczyzna? 

o Jak nazywają się ludzie mieszkający w Polsce? 

o Jak wygląda godło Polski? 

o Jak wygląda flaga Polski? 

o Dlaczego należy kochać swój kraj?  

 

4. Posłuchaj piosenki „Młodego patrioty”  

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

 

 

5. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Zakochany w syrenie. 

Ada wróciła z tatą z przedszkola i od razu zaczęła opowiadać o wydarzeniach dnia. − Dzisiaj rysowaliśmy 

Syrenkę – powiedziała. − Taki stary samochód? – zdziwił się Olek, który wiedział wszystko o dawnych 

modelach samochodów takich jak trabant, syrenka i warszawa. − Sarenkę? – zapytała mama, która w tym 

czasie miksowała truskawki i nie dosłyszała głosu córeczki. − Ojejku, nikt mnie nie rozumie – westchnęła 

Ada i rozwinęła swój rysunek. − Syrenka warszawska! Kobieta z ogonem ryby i z tarczą − zawołał Olek. 

− Znam ten pomnik, bo byliśmy tam z klasą. − Jeśli chcesz, to opowiem ci legendę o tym pomniku i o 

powstaniu Warszawy − zaproponowała Ada. − Chcę. Ada wyjęła jedną ze swoich małych lalek i owinęła 

jej nogi wstążką, tak, żeby przypominała ogon ryby. Zaczęła opowiadać: − W pewnej wiosce żyła sobie 

piękna syrena, która nie była zwykłą dziewczyną, bo zamiast nóg miała płetwę. Mieszkała w rzece Wiśle. 

Czasami wychodziła na brzeg, żeby rozczesać włosy… − Ada udawała, że rozczesuje lalce blond 

czuprynę. – Syrenka pięknie śpiewała i czarowała swoim głosem rybaków. Ada odszukała drugą lalkę, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Jestem+Polakiem
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo


której kiedyś obcięła włosy, podała ją Olkowi i powiedziała: − To będzie rybak. Ma na imię Wars. − Ja 

mam go udawać? − Tak. − I co mam robić? – zapytał Olek. − Masz być zakochany – wyjaśniła Ada. − Ja? 

– Tak! Wars zakochał się w syrenie i uratował ją przed innymi rybakami. Oni zarzucili na nią sieci, bo 

chcieli ją zanieść królowi, żeby dostać dużo pieniędzy. Zatkali sobie uszy, żeby nie słyszeć jej śpiewu. − 

A co by się stało, gdyby usłyszeli? − Ten, kto ją usłyszał, wchodził do rzeki i już nigdy nie wracał. Zwykli 

ludzie nie mogą żyć pod wodą. − Wiem. Ludzie mają płuca, a ryby skrzela. Dzięki temu ryby mieszkają 

pod wodą. I ta twoja syrena też. Ada przyniosła z kuchni pustą siatkę po cebuli, która przypominała sieć i 

wrzuciła do niej swoją lalkę. − Uratuj mnie, piękny rybaku, a zaśpiewam ci najpiękniejszą pieśń na 

świecie! – powiedziała. − Nie śpiewaj mi, bo wpadnę do Wisły i nie wrócę! Zatkałem sobie uszy – 

powiedział Olek. − Ojej! Już dawno wyjąłeś sobie zatyczki z uszu i dlatego jesteś zakochany. Taka jest 

legenda, a my się tylko bawimy. Ratuj syrenę! − Zakradnę się nocą, kiedy inni rybacy będą spali i rozetnę 

sieci. Będziesz mogła wrócić do Wisły. − Pospiesz się, bo nie mogę żyć długo bez wody! – pisnęła Ada. 

Olek wyplątał syrenę z cebulowej sieci i powiedział: − Jesteś wolna. Możesz wracać do domu. − Dziękuję 

ci, dzielny rybaku? Jak masz na imię? − Olek. − Przecież się bawimy! – przypomniała Ada. − No dobrze… 

mam na imię Wars. A ty, jak masz na imię, piękna panno? − Jestem Sawa. Widziałam cię wiele razy na 

brzegu rzeki. − Przychodziłem tu łowić ryby, ale zawsze czekałem na ciebie. Jesteś taka piękna. − Och! 

Rybacy tu biegną! Zobaczyli, że mnie uwolniłeś! Nie wyjdę już na brzeg Wisły, chyba, że waszej wiosce 

będzie groziło wielkie niebezpieczeństwo. Wtedy was obronię! Żegnajcie! − Żegnaj! – powiedział Olek. 

− Przecież ty masz iść ze mną, bo mnie kochasz – przypomniała Ada. − Idę z tobą, Sawo! – zawołał Olek. 

Po chwili obie lalki wylądowały pod tapczanem, który udawał rzekę Wisłę. Ada opowiadała dalej: − Wars 

i Sawa zniknęli pod wodą, i nikt ich już nie widział. Na miejscu wioski powstało miasto Warszawa, w 

którym mieszkamy – zakończyła. − Wiesz co, może pójdziemy w sobotę z mamą i tatą obejrzeć pomnik 

Syrenki nad Wisłą? Sprawdzimy, czy ma skrzela. − Mówiłeś, że byłeś tam z klasą. − Ale chcę iść jeszcze 

raz. − Hm… ty chyba naprawdę zakochałeś się w tej Sawie – zachichotała Ada. 

6. Rozmowa  na temat tekstu opowiadania: 

o O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu?  

o Kto pomógł jej przedstawić legendę? 

o  Kim był Wars? 

o Jak skończyła się przygoda Warsa i Sawy? 

 

7. Wyjaśnienie pojęcia Warszawa – stolica Polski. 

Zwrócenie uwagi na najważniejsze urzędy państwowe znajdujące się w stolicy i ich rolę dla 

całego kraju. 



 

Budynek    Sejmu  
 

 
Pałac Prezydencki  

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03z7XTIpWMLXTSLa2u5wemaGPFXJw:1588017845901&source=univ&tbm=isch&q=budynek+sejmu+zdj%C4%99cia&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiG9ue8s4npAhVBmIsKHTJRALMQsAR6BAgJEAE


  

Urząd  Rady  Ministrów  
 

 

Ministerstwo   Edukacji   Narodowej 

 



8. Możecie wykonać portret Syrenki wg wzoru lub własnego pomysłu. 

 



9. Słuchanie piosenki Syrenka. (sł. i muz. K. Gowik) (przykro – nie znalazłam nagrania, 

ale można ją dziecku przeczytać i porozmawiać o zawartej treści.) 
 
Stoi Syrenka nad Wisłą   
i patrzy na rzeki fale.   

Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło,   

no i nie boją się wcale.   
Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło,   

no i nie boją się wcale.   

To nie jest żywa Syrenka,   

to pomnik Warszawę chroni.   
Bo, jak mówi stara legenda:   

Syrenka miasta broni.   

Bo, jak mówi stara legenda:   
Syrenka miasta broni.   

 

Kiedyś prawdziwa Syrenka   
w falach tej rzeki mieszkała.   

Siadała czasem na brzegu Wisły   

i cudne pieśni śpiewała.   
Siadała czasem na brzegu Wisły  

i cudne pieśni śpiewała.   

Złapali ją w sieć rybacy,   

spać poszli, bo nocka była,   
lecz najmłodszy z nich ją wypuścił,   

bo bardzo go prosiła.   

Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił,   
bo bardzo go prosiła.   

 

I odtąd dzielna Syrenka   
ze swojej wielkiej wdzięczności   

postanowiła strzec tego miasta,   

pilnować jego wolności.   
Postanowiła strzec tego miasta,   

pilnować jego wolności.   

Jest herbem miasta Warszawa,   

stolicy naszego kraju.   
I Polacy, duzi i mali,   

Syrenkę odwiedzają.   

I Polacy, duzi i mali,   
Syrenkę odwiedzają.   

 

    Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica   

ciągle Syrenkę zachwyca.   
A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp  

swoją piosenkę: Chlup, chlup, chlup, chlup.   

A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp:   
Chlup! Chlup! Chlup!   

 

10. Rozmowa na temat tekstu piosenki. 
 

− Co to jest stolica?  

– Jak nazywa się stolica Polski?  

− Jak nazywa się najdłuższa z polskich rzek?  

− O kim opowiada piosenka?  

− Czy znacie legendę o Syrence?  

− Gdzie w Warszawie można spotkać Syrenkę?  

− Co to jest herb? 

 

11. Herb Warszawy 

 

 

Herbem m.st. Warszawy jest wizerunek 

syreny oraz podpis   WARSZAWA. 

 

Herb przedstawia w polu czerwonej 

tarczy  postać kobiety z rybim ogonem 

zwróconym w prawo, z wzniesionym 

mieczem w ręce prawe i tarczą okrągłą w 

ręce lewej. Nad tarczą herbową znajduje się 

korona królewska.  

 



 

12. Rozmowa na temat zbliżających się Majowych Świąt:  

 

W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta: 

 

1 MAJ 
1    maja 

– zapisał  się jako Międzynarodowe Święto 

Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności 

Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – 

międzynarodowe święto klasy robotniczej 

obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W 

Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym 

od 1950. 
 

 

 

2    maja 
– został  ustanowiony Dniem Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto 

wprowadzone w 2004 roku. Tego samego dnia 

obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za 

Granicą.  

 

 

 

3    maja 

– rocznica  uchwalenia Konstytucji  3 Maja,  

była to – pierwsza konstytucja  w  Europie, 

druga na świecie, po Konstytucji Stanów 

Zjednoczonych Ameryki.  

 

 

 

 

 

 

DLA   CHĘTNYCH 

 

 ZŁOTA KACZKA - legendy warszawskie - Bajkowisko.pl – bajki do słuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=WFOCPSWVVvE&t=65s 

 

 BAZYLISZEK – Bajkowisko.pl – słuchowisko – bajka dla dzieci (audiobook) 

https://www.youtube.com/watch?v=AtS1_Q5kprQ&t=94s 

 

 

Kolorowanki patriotyczne  

https://www.youtube.com/watch?v=WFOCPSWVVvE&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=AtS1_Q5kprQ&t=94s




 



 
   
 

 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-cmfyhKmV0A0/VUTom1UlsXI/AAAAAAAAKBw/WFtlX_Q_MEA/s1600/Orze%C5%82+Bia%C5%82y+-+kolorowanka+(2).jpg


 

 

SERDECZNIE   DZIĘUJĘ   ZA   

WASZE   ZDJĘCIA 

 

ŻYCZĘ  MIŁEGO  WEEKENDU 

Pozdrawiam p Danka  

 

 

 


