
 

Stolica, Wisła, syrenka 
 

Zadania 1 
 

Rozpoczniemy od wysłuchania słuchowiska dla dzieci od Bajkowisko.pl  pt.  

SYRENA WARSZAWSKA – ARTUR OPPMAN Audiobook 

•  https://www.youtube.com/watchv=iid3EQOSSFw&feature=emb_title 

 

 

A teraz otwórz książkę „Nowe przygody Olka i Ady” na stronie 72-73, 

poproś osobę dorosłą, a może samemu uda Ci się przeczytać czytankę 

„Legenda o Warsie i Sawie” 

 

Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 

• O czym dowiedziała się Ada w przedszkolu? 

• Kto pomógł jej przedstawić legendę? 

 

Zadania 2 
 

Otwórz książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy cz.4 BB+” na 

stronie 29.  rysuj syrenkę i fale po śladach. 

 

 

Zadania 3 
Zapraszam Was do wirtualnego zwiedzania Warszawy.  

https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI 

 

Poproś osobę dorosłą  o przeczytanie nazw zabytków naszej stolicy. 

 

A teraz otwórz książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy cz.4 BB+” 

na stronie 30-31.   

 

Mam nadzieję, że oglądałeś filmik uważnie i potrafisz  rozpoznać, co 

zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy. 

https://www.youtube.com/watchv=iid3EQOSSFw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4VepDrHH4bI


Na koniec rysuj po śladzie, bez odrywania kredki od kartki kontury zabytków 

Warszawy.             

        Powodzenia :) 

 

 
 FIGURKI I KAPLICZKI ZNAKIEM CZCI MATKI BOŻEJ 

 

 
1. Popatrzcie na obrazek. 

- Gdzie przyszły dzieci? Co znajduje się w tej kapliczce? 

- Kto z was kiedyś spotkał  taką kapliczkę? 

2. Bardzo wielu ludzi przychodzi w maju do kapliczki Matki Bożej, aby ją posprzątać, przyozdobić 

kwiatami. Przychodzą też wieczorami na nabożeństwa majowe, po to by odmówić litanie, 

zaśpiewać pieśni. W ten sposób oddają cześć Maryi. 

3. O czym przypominają nam kapliczki? 

Przypominają nam o tym, że Matka Boża jest z nami, gdy pracujemy i odpoczywamy, że bardzo  

nas  kocha . 

4. Gdy wybierzecie się z rodzicami na spacer, możecie przystanąć obok kapliczki, żeby się 

pomodlić lub zaśpiewać pieśń. 

5. W maju zachęcam was do odmawiania wspólnie z bliskimi Litanii Loretańskiej. 

6. Posłuchaj piosenki: Małe Aniołki- Matka Boska 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-

eVn64&fbclid=IwAR3NbP8tzArfLCwTFJZDcKMJ0WFhGC4OHaO1qFinicTN0Eeqx0qfRSZCHI

w 

7 . Poproś rodziców o przeczytanie poleceń. Wykonaj zadania w podręczniku s.109. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64&fbclid=IwAR3NbP8tzArfLCwTFJZDcKMJ0WFhGC4OHaO1qFinicTN0Eeqx0qfRSZCHIw
https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64&fbclid=IwAR3NbP8tzArfLCwTFJZDcKMJ0WFhGC4OHaO1qFinicTN0Eeqx0qfRSZCHIw
https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64&fbclid=IwAR3NbP8tzArfLCwTFJZDcKMJ0WFhGC4OHaO1qFinicTN0Eeqx0qfRSZCHIw

