
Zapoznajcie się z mapą Polski. 

Rodzic prezentuje dziecku mapę Polski. Opowiada, gdzie znajdują 
się góry, a gdzie jest morze. 

Rodzic pokazuje na mapie Polski obszar, w którym znajduje się 
przedszkole i miejsce zamieszkania dziecka.

Popatrz jeszcze raz na mapę Polski. Jest na niej zaznaczona stolica 

Polski, czyli najważniejsze miasto w naszym kraju – Warszawa. 

Posłuchaj legendy o tym, jak powstała nazwa naszej stolicy – 
Warszawy. 



Legenda o powstaniu Warszawy 

„Wars i Sawa” Joanna Kończak

 Gdy rybak Wars wypłynął na połów, zobaczył w rzece dziwną, 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 dłużej 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 trafła. Z 
dobroci przyjęli wędrowca pod dach, nakarmili i przenocowali. Książę wyznał 
potem, kim jest. Podziękował szczerze za pomoc i powiedział: „Ziemie te na 
zawsze Warszowe zostaną”. Warszawa zyskała więc swoją nazwę, by wszyscy 
pamiętali o dobrym sercu Warsa i Sawy. 

Rodzic zadaje pytania do treści legendy:

 - Co zobaczył rybak, gdy wypłynął na połów? 

 - Co się okazało, gdy podpłynął bliżej? 

 - Jak wyglądała syrena?

  - Jak miała na 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, że ten człowiek to książę. Jak go przyjęli? 

 - Jak odwdzięczył się książę gospodarzom? 

 - Od czego Warszawa uzyskała swą nazwę? 



Ilustracje do legendy „Wars i Sawa”



Syrenka została symbolem Warszawy i znajduje się w herbie tego 
miasta. 
Obejrzyjcie i omówcie wspólnie z Rodzicem herb Warszawy. 


