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Temat: Podróż do Warszawy 

1. Potrzebna mapa Polski (z poprzedniego dnia)  

Piosenka - Miasto Warszawa | Profesor Szymon 
https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak9-ctGY 

Dziecko odnajduje na mapie miejscowość, w której mieszka, i stolicę 

Polski – Warszawę. Sprawdza, jaką drogę ma do pokonania , ile czasu 

potrzeba na taką podróż, gdyby dziecko jechało do stolicy, np. 

samochodem, autobusem, pociągiem. 

2.  Co oznacza słowo: stolica? 

3. Poznawanie historii Warszawy. Wars I Sawa 

https://www.youtube.com/watch?v=2X9THxfuGRs 

 legenda o powstaniu Warszawy.  

4. Zapoznanie dziecka z ważnymi miejscami w Warszawie:  

Stare Miasto, pomnik Syrenki, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki, Stadion 

Narodowy, budynek Sejmu.  

Piosenka - Warszawa Stolicą Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI 

5. Warszawska Syrenka dzisiaj nas odwiedziła.  

Do polskiej stolicy wszystkich zaprosiła.  

 Jak myślicie, dlaczego Syrenka zaprosiła was do stolicy?  

6. Propozycja zabawy : wykonać z kartki bilety, ustawić krzesła jak w 

autobusie, zaprosić dziecko w podróż, dziecko zajmuje wolne miejsce 

skasować bilet(np. dziurkaczem) i z „Przewodnikiem po Warszawie” 

opowiadać: 

Stare Miasto to najstarsza część Warszawy. Znajdują się tu piękne, stare 

kamienice. W czasie II wojny światowej Stare Miasto było całkowicie 

zburzone. Zostało jednak odbudowane. Na Starym Mieście przy placu 

Zamkowym znajduje się Zamek Królewski. Był siedzibą królów. Podczas 

wojny został również zupełnie zniszczony. Polacy odbudowali zamek. 

Dzisiaj można zwiedzać jego piękne wnętrza.  

Tuż obok zamku stoi kolumna Zygmunta III Wazy. To bardzo wysoki 

pomnik, przedstawiający polskiego króla – Zygmunta III Wazę. Spogląda 

on z góry na swoje miasto. W ręce trzyma miecz. Jest gotowy w każdej 

chwili ostrzec mieszkańców przed niebezpieczeństwem i razem z nimi 

bronić miasta.  



Łazienki Królewskie to ogromny park. Było to ulubione miejsce jednego z 

królów polskich – Stanisława Augusta Poniatowskiego. Spotykał się on 

tutaj z bardzo ważnymi ludźmi. W Łazienkach można zobaczyć piękne 

budowle, np.: Pałac na Wyspie, Amfiteatr. Są one otoczone bardzo 

bogatą roślinnością. W Łazienkach znajduje się również pomnik bardzo 

znanego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina.  

W Pałacu Kultury i Nauki znajdują się m.in. teatry, kina, muzea, 

księgarnia, kluby sportowe, wyższe uczelnie, instytucje naukowe, sale 

koncertowe. Organizowane są wystawy, kiermasze, targi. W Pałacu 

Kultury i Nauki odbywa się również wiele bardzo ciekawych zajęć dla 

dzieci.  

W budynku Sejmu znajduje się siedziba najwyższych władz państwa. To 

tutaj zapadają bardzo ważne decyzje dla wszystkich Polaków. Sejm 

obraduje systematycznie, pod przewodnictwem marszałka. Jego obrady 

są jawne. Można je obejrzeć np. w telewizji lub usłyszeć w radiu. 

 Stadion Narodowy został zbudowany niedawno, na Mistrzostwa Europy 

w piłce nożnej – tak zwane Euro 2012. Znajduje się nad Wisłą. Stadion 

jest w kolorach biało-czerwonych. Krzesełka na Stadionie Narodowym są 

również w kolorze biało-czerwonym. Odbywa się na nim wiele imprez 

sportowych i koncertów.  

• Podróż powrotna.  

Piosenka - Jedzie pociąg z daleka 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

 


