
Klasa V – VI Tydzień 6 
 
Temat: WĘDRÓWKI PO WARSZAWIE 
 
Przeczytaj tekst o Warszawie znajdujący się poniżej i wykonaj polecenia ( w zeszycie lub po 
wydrukowaniu na kartce) : 
 
 Legenda wywodzi nazwę miasta od imion jego założycieli  Warsa i Sawy. 

Legenda głosi, że młody rybak imieniem Wars, pewnego dnia nad brzegiem Wisły usłyszał piosenkę, 

którą śpiewała dziewczyna i nawoływała odważnego młodzieńca do siebie. Wars był odważny, nie 

zawahał się ani chwili i popłynął za głosem. 

Gdy był na środku rzeki, Wars zobaczył półrybę-półdziewczynę. Była to syrena, która dała rybakowi 

tarczę i miecz i zamieniła się w dziewczynę o imieniu Sawa. Jak mówi legenda, od tej pory żyli długo i 

szczęśliwie, a nad Wisłą rozbudowywało się miasto Warszawa. Od imienia rybaka Wars i dziewczyny 

Sawa powstała nazwa Warszawa, a herbem Warszawy stała się syrenka. 

  

Jak w każdej legendzie i w tej jest ziarnko prawd,  bowiem Warszawa pochodzi od średniowiecznego 

właściciela wsi Warsza . Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z XIV wieku, ale ludzie zasiedlili te 

obszary już znacznie wcześniej. Osadę Warszowa założył książę Bolesław II, a w 1300 roku wieś stała 

się miastem.  

 Dzięki swemu dogodnemu położeniu Warszawa stała się stolicą księstwa mazowieckiego. . 

 Tutaj odbywały się sejmy  i wolne elekcje,  aż wreszcie król Zygmunt III Waza w 1596 roku przeniósł 

tu swoją stolicę z Krakowa, czyniąc Warszawę kolejną stolicą Polski.  

 W Warszawie znajdują się siedziby najwyższych władz państwowych. Najwyższe władze naszego 

kraju to: Prezydent, Sejm i Senat oraz Rada Ministrów. Siedzibą prezydenta jest pałac 

Namiestnikowski. 

  W czasie II wojny światowej Warszawa została prawie całkowicie zniszczona. Kościoły, 

zabytkowe pałace, pomniki i budynki mieszkalne legły w gruzach. Zginęły setki tysięcy warszawiaków. 

 Po wyzwoleniu, wysiłkiem całego narodu odbudowano Warszawę. Podniesiono z gruzów Stare 

Miasto, a potem inne dzielnice. Powstały nowe zakłady przemysłowe, instytucje naukowe i 

kulturalne, obiekty sportowe i handlowe, szczególnie starannie odbudowano zabytki 

  W ostatnich latach Warszawa zmieniła się. Powstały nowe sklepy, pojawiło się mnóstwo 

reklam, ale mimo to Warszawa nie zapomniała o swojej historii. W mieście jest wiele zabytków i 

muzeów. O czasach wojny przypominają pomniki i miejsca pamięci narodowej. 

a wśród nich katedra św. Jana. Na uwagę zasługuje też plac Zamkowy wraz z Zamkiem Królewskim i 

Kolumną Zygmunta.  

 Miejscem spacerów jest park Łazienkowski z Pałacem na Wyspie i pomnikiem Chopina oraz park 

wokół pałacu w Wilanowie. 

  W centrum Warszawy znajduje się Pałac Kultury i Nauki. Jest on siedzibą teatrów, muzeów, 

sali koncertowej, instytucji naukowych oraz Pałacu Młodzieży.  

Stolica Polski jest też dużym ośrodkiem przemysłowym. Rozwinął się  tu przemysł elektroniczny, 

perfumeryjno-kosmetyczny, odzieżowy i inne. 

 

 

 



 Polecenia: (odpowiadaj pełnymi zdaniami) 

 
O jakiej legendzie jest mowa w tekście? 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Kim byli bohaterowie legendy? 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Opisz , jak wygląda herb Warszawy. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Jak nazywała się osada, którą założył książę Bolesław II ? 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Kto przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy ? Podaj datę. Jaki to wiek? 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Jakie polskie władze znajdują się w stolicy? 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Co stało się z Warszawą podczas II wojny światowej ?  
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Co przypomina o czasach wojny współcześnie ? 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Wypisz 3 zabytki , o których mowa w tekście?  
 
.................................................................................................................................................................. 
 
Jaki rodzaj przemysłu rozwinął się w Warszawie? 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
 



 Teraz udamy się na wycieczkę po Warszawie. Poznasz mieksca  najbardziej znane. 
Przyjrzyj się obrazkom i przeczytaj dokładnie ich opisy. Postaraj się jak najwięcej zapamiętać. 
 

Pałac Kultury i Nauki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeden z najwyższych budynków w Polsce,  

ma 44 piętra.  

Jego wysokość to 237 m.  

Znajduje się na Placu Defilad. 

 

 
Kolumna Zygmunta III Wazy 

 

 

 
 

Znajduje się na Starym Mieście,  

na placu Zamkowym.  

Wzniesiony został w latach 1643 -1644               

z fundacji Władysława IV Wazy. 

 

Kolumna Zygmunta została powalona w nocy 

z 1 na 2 września 1944, trafiona pociskiem z 

niemieckiego działa czołgowego.  

Uroczysty powrót odbudowanej kolumny 

nastąpił 22 lipca 1949. 

 

 

Zamek Królewski 

 
 

Początki Zamku Królewskiego sięgają XIV w. 

Był rezydencją królewską, miejscem obrad 

sejmu, centrum administracyjnym i 

kulturalnym kraju. We wrześniu 1944 r. 

Zamek został wysadzony przez wojska 

niemieckie. W 1984 r. udostępniono 

zwiedzającym zrekonstruowane wnętrza. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Miasto_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Zamkowy_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_IV_Waza


Stare Miasto 

 

 

Jego początki sięgają XIII wieku. Uważa się, 

że jego założycielem był Bolesław II książę 

mazowiecki. Kamieniczki początkowo były 

drewniane i zamieszkiwało je 40 

najbogatszych osadników. Od XVII (17 ) 

wieku po wielkim pożarze budowano już 

domy murowane. W 1944 roku podczas 

Powstania Warszawskiego Stare Miasto 

zostało zniszczone. Po wojnie odbudowano 

zabudowania tego historycznego miejsca 

stolicy. 

 

 
Stadion Narodowy w Warszawie 

 

 

 

 

Wielofunkcyjny stadion sportowy (głównie 

piłkarski) wybudowany w latach 2008-2011. 

 

Podczas imprez sportowych obiekt jest                       

w stanie pomieścić na trybunach 58 500 

kibiców, zaś w czasie imprez muzycznych – 

do 72 900 osób (w tym106 

niepełnosprawnych). 

 

 
Barbakan w Warszawie 

 

 

 

 

Wzniesiony został około 1548r w pasie 

warszawskich murów obronnych na przejściu 

ze Starego do Nowego Miasta.  

Pełnił rolę obronną. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna


 
Pomnik Małego Powstańca 

 

 

 

Upamiętnia najmłodszych uczestników 

powstania warszawskiego. Rzeźba z brązu 

przedstawia kilkuletniego chłopca w 

opadającym na czoło niemieckim hełmie z 

orzełkiem i namalowaną biało-czerwoną 

opaską, w za dużych butach i płaszczu oraz 

pistoletem maszynowym przewieszonym 

przez ramię. 

 

Pałac Prezydencki w Warszawie. 

 

 

 

Zabytkowy pałac w Śródmieściu Warszawy 

przy ul. Krakowskie Przedmieście. Od 1994 

oficjalna siedziba Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Pałac Prezydencki 

jest największym pałacem w Warszawie. 

 

 

 
Grób Nieznanego Żołnierza 

 

 
 

 

Pomnik znajduje się w Warszawie na placu 

marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Ideą warszawskiego Grobu Nieznanego 

Żołnierza jest oddanie należnego hołdu 

wszystkim, którzy poświęcili życie w walce za 

Ojczyznę. Grób symbolizuje największe 

bohaterstwo i poświęcenie. 

 



 
Pałac w Wilanowie 

 

 

Został wzniesiony w latach 1681-1696 dla 

króla Jana III Sobieskiego. Obecnie zespół 

pałacowo-parkowy jest miejscem wydarzeń 

kulturalnych, koncertów i spotkań. 

 

 
Pomnik Fryderyka Chopina 

 

 
 

Znajduje się w Parku Łazienkowskim              

w Warszawie. 

 

Przedstawia odlaną w brązie postać 

kompozytora siedzącą pod stylizowaną 

mazowiecką wierzbą. 

 

 

 
Belweder 

 

 

Pałac w Śródmieściu Warszawy, na 

Ujazdowie, budynek powstał w latach  

1819–1822. W latach 1918 –1922 siedziba 

Naczelnika Państwa. Obecnie Belweder 

pozostaje własnością Kancelarii Prezydenta 

RP i jest miejscem zamieszkania prezydenta 

oraz jego rodziny. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie_%28Warszawa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bcie_%28Warszawa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ujazd%C3%B3w_%28Warszawa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelnik_Pa%C5%84stwa


 
Syrenka Warszawska 

 

 
 

 

Pomnik jest symbolem Warszawy 

Przedstawia pół-kobietę pół-rybę, trzymającą 

w jednej dłoni uniesiony nad głową miecz, a 

w drugiej tarczę. Pomnik Syrenki 

Warszawskiej znajduje się na Rynku Starego 

Miasta. 

 

 

Poznaliście miejsca najbardziej charakterystyczne dla Warszawy. Wypiszcie je wszystkie do 

zeszytu.  

Zacznijcie tak: W Warszawie jest wiele pięknych, ważnych dla wszystkich Polaków miejsc. 

Należą do nich:  

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 
Pamietaj o pisowni wielką literą ! 
 
 A TERAZ SPRAWDŹ SIEBIE.  Kliknij w link poniżej ( Ctrl , klik ).  Zagraj w memo, połącz 

obrazek z jego podpisem. POWODZENIA !  
http://LearningApps.org/1202724 
 

 Przeczytaj na  głos wiersz znajdujący się poniżej. Wykonaj poecenia znajdujące się pod 

wierszem: 

  

„Warszawska  zabawa” 
 
Autor: Po czy poznałbyś Warszawę, 
 
Gdybyś nagle na ulicy 
Wylądował dziś w stolicy? 
 
Janek: Ja bym poznał po kolumnie, 
Co w obłoki patrzy dumnie, 
 
Zygmunt III na niej stoi 
I piorunów się nie boi, 

http://learningapps.org/1202724


 
Ja więc tego króla sławię, 
Bo króluje wciąż w Warszawie. 
 
Adaś: Najważniejsze jest  Powiśle…. 
Słowo daję, że tak myślę, 
 
bo tam pomnik jest Syrenki, 
uniesiony w Wisły błękit. 
 
Te Syrenkę ma Warszawa 
swoim herbie .Jasna sprawa?(…) 
 
Kazik: Wspomnę jeszcze o Łazienkach, Bo to jest rezerwat piękna. 
 
Po nich poznałbym Warszawę; Pałac bieli się nad stawem. 
 
Autor: Każdy z was miał swoją rację, Każdy własne obserwacje, 
 
A z nich wszystkich tu wyrasta 
Zarys najdroższego miasta. 
 
Jerzy Kierst 



 
 Polecenia : ( wykonaj je w zeszycie, możesz również przepisać wiersz przed wykonaniem 

poleceń, odpowiadaj całymi zdaniami ) 

1. Co jest tematem wiersza? 

2. Kto jest autorem wiersza? 

3. co pyta autor wiersza? 

4. Po czym poznałby Warszawę Janek? 

5. Po czym poznalby Warszawę Adaś? 

6. Po czym poznałby Warszawę Kazik? 

7. Po czym Ty poznałbyś/abyś stolicę? 

 

 
 WYKONAJ KRZYŻÓWKĘ O WARSZAWIE, KTÓRĄ ZNAJDZIESZ KLIKAJĄC W LINK PONIŻEJ.  

http://LearningApps.org/view1203192  

 
 
 
 NA ZAKOŃCZENIE PRZYGODY Z WARSZAWĄ ZAPRASZAM DO KRÓTKIEGO TESTU WIEDZY 

O STOLICY : https://learningapps.org/view1204755 
 
 
Czekam na Wasze prace do 8 maja. 
 
Dobrej zabawy, 
Pozdrawiam, 
Jolanta Górnicka. 
 

http://learningapps.org/view1203192
https://learningapps.org/view1204755

