
Mój dom, moje miejsce cd.  

1. Rozwiąż zagadki  

Co to za miasto,   

w którym chmury 

zawadzają 

o Pałac Kultury?  

W oczach się mieni 

biel przy czerwieni 

powiewa w święto 

na polskiej ziemi. 

Czy wiesz jaki to znak: 

w czerwonym polu biały ptak? 

Wzbija się wysoko w górę, 

mówi, że jest ptaków królem. 

Białopióry ptak, 

naszej Polski znak. 

Ogoniasta panienka 

miecz i tarczę ma w rękach. 

Chociaż nie jest rycerzem, 

to stolicy nam strzeże. 

Spod góry Baraniej wytrysła, 

płynie przez Kraków, to… 

2. Czym legenda różni się od baśni? Tym, że opowiada o miejscach lub postaciach, które istniały 

bądź istnieją do dziś np. Legenda o bazyliszku- dzieje się na Starym Mieście a o Syrence nad Wisłą 

w miejscu gdzie teraz jest Warszawa. Smok Wawelski znalazł swoje miejsce w Krakowie, Złota 

Kaczka na podzamczu w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obejrzyj uważnie legendę o Warszawskiej Syrence a potem odpowiedz na pytania. 

https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,warszawska-syrenka,40273064  

1.Skąd przypłynęła do Wisły Syrenka 

2. Z jaką rybą się zaprzyjaźniła (sum) 

3. Dlaczego rybacy złapali syrenkę 

4. Co obiecała Syrena młodemu rybakowi. 

3. Syrena stała się symbolem naszego miasta dla utrwalenia ułóż puzzle 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/232773-warszawska-syrenka 

4. Pobaw się w zabawę paluszkową „Rybki i rak” 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ6ASe_tyFE 

 

5.    https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I –  Serce Polski Warszawa- posłuchaj 

      piosenki oglądając teledysk i poruszaj się w jej rytm.  

6. Wykonaj kartę pracy nr 1 

7. Posłuchaj uważnie  legendy o bazyliszku 

   Może słyszeliście co nieco o bazyliszku, bo dziwne te stwory zaliczają się do plemienia smoczego  

a o smokach dużo i często się mówi. Typowy bazyliszek rzeczywiście wygląda trochę jak smok ale jego ciało 

pokrywają łuski, ogon jest długi i giętki cztery łapy ma zakończone pazurami a głowa… ach głowa jest 

najstraszniejsza. Wygląda jakby pochodziła od wielkiego koguta, tylko jego oczy nie są kogucie, przekrwione, 

wyłupiaste i okropne. 

Podobno bazyliszek wykluwa się z jaja które zniósł siedmioletni kogut a wysiedziały go ropuch albo węże. 

Wydaje się to być to niemożliwe ale w baśniach nie takie rzeczy się dzieją. Bazyliszek to podła bestia, zabija 

wzrokiem każdego na kogo spojrzy. 

I właśnie taki stwór zamieszkał dawno temu w Warszawie, w piwnicach zrujnowanego domu, przy ulicy 

Krzywe koło. Jeśli byliście kiedyś w Warszawie na pewno wiecie, że Krzywe koło znajduje się przy rynku 

Starego miasta. 

 

W tamtych czasach rynek nie tyle był atrakcją turystyczną ile najważniejszą galerią handlową w stolicy. 

Przekupnie, stragany, towary dzieciaki, zwierzaki wszystko to kłębiło się i przepychało na rynku. 

Tymczasem tuż niedaleko straszyła przechodniów waląca się kamienica, pod którą ziała ciemna czeluść 

https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,warszawska-syrenka,40273064
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/232773-warszawska-syrenka
https://www.youtube.com/watch?v=FJ6ASe_tyFE
https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I


niezbadanych podziemi. Ciekawscy, którym zachciało się tam zajrzeć nigdy nie wrócili do domu. Szeptano, że 

najpewniej zagnieździło się tam jakieś złe…diabeł, smok, bazyliszek.  Ktoś coś sprawdził, ktoś podsłuchał, 

ktoś zobaczył i się przeraził. W końcu rozeszła się wieść, że w piwnicy na krzywym kole siedzi bazyliszek 

Kto na niego spojrzy pada martwy. Potwór strzegł jakichś  skarbów albo przynajmniej mamił ludzi odblaskiem 

złota, ponieważ nie jeden śmiałek wybrał się tam nie wiedzieć po co i już nie wrócił. 

Władze miasta oczywiście o niczym nie wiedziały, bo tak jest najprościej- ot zginęło paru ludzi no i co z tego, 

najpewniej poszli gdzieś w świat szukać szczęścia. Dopiero gdy na dobre zniknęło kilkoro dzieci zrozpaczeni 

rodzice zaczęli domagać się bezpieczeństwa w mieście.  

Dzieci to przecież największy skarb a ruchliwe są takie, że nie upilnujesz, zawsze znajdą gdzieś zakazaną 

dziurę i do niej wlezą. 

Pewnego dnia na Krzywe koło wybrały się dzieci jednego z rajców czyli radnych miejskich…ohoho od razu 

władze miasta zainteresowały się sprawą. 

- Trzeba wysłać kogoś, żeby przeszukał piwnicę! - wołano na posiedzeniu rady 

- Co tu szukać skoro tam bazyliszek siedzi. 

- No to od razu zejść i gada ukatrupić ! 

- Jak ukatrupić kiedy on wzrokiem  zabija- spierano się tak i zapewne potrwało by to do wiosny a było lato lecz 

na szczęście, ktoś poszedł po rozum do głowy i przypomniał sobie o mądrym Fabulusie. 

Trudno powiedzieć kim był Fabulus iż skąd miał swoją wielką wiedzę dość, że słynął z mądrości i bodaj na 

wszystko umiał znaleźć radę. 

- Mówicie, że bazyliszek zabija kiedy na kogoś spojrzy- zadumał się Fabulus – zatem należy się postarać, żeby 

człowieka nie dojrzał. 

- No ale jak go zgładzić? 

- Kto mieczem wojuje ten od miecza ginie – stwierdził filozoficznie mędrzec a widząc zdumione miny rajców 

rzek 

 

- Najprościej jest pokonać wroga jego własną bronią jeśli jest wystarczająco sroga. Wasz potwór powinien 

zabić się sam swym własnym wzrokiem – nadal nie rozumieli więc Fabulus im wyjaśnił 

- Musicie sprawić by bazyliszek spojrzał sam na siebie – rajcy byli wyraźnie zbici z tropu . Mędrzec westchnął 

i uprościł swój wywód.- Postawcie mu pod nos zwierciadło a ponieważ nie chcecie sami  przy tym zginąć, ten 

kto pójdzie pod ziemię, musi być cały szczelnie osłonięty lustrami. 

 

Rajcy wreszcie pojęli o co chodzi, już się prawie ucieszyli gdy jeden z nich dostrzegł pewne trudności. 

- A kogo tam poślemy, nikt nie zechce tam iść choćby mu sowicie zapłacić, no przecież to pewna śmierć. 

- Po pierwsze nie jest taka pewna- mistrz pokręcił głową- po drugie znajdziecie kogoś komu pisana jest rychła 

śmierć i obiecacie mu w zamian życie. Jeśli nie zechce iść to znak, ze jest tchórzem i nie było by z niego 

pożytku a jeśli zechce da z siebie wszystko. 

Uradowani rajcy podziękowali mędrcowi i obiecali mu z zamian roczne zwolnienie od podatku. Po czym 

pospieszyli do lochów więziennych by znaleźć stosownego kandydata. 

Bo widzicie kiedyś z więzienia nie wychodziło się zbyt łatwo. Więźniów czekała izba tortur lub szubienica. 

W lochu pod ratuszem siedziało kilku skazańców , lecz propozycja spotkania z bazyliszkiem żadnemu się nie 

spodobała. Tylko jeden siedzący całkiem osobno wykazał się odwagą i zgłosił się na ochotnika. Przygotowano 

dla niego specjalna zbroje. Śmiałka osłonięto lustrami, zostawiając jedynie szparę na oczy ale i ten wizjer 

można było uzbroić zwierciadełkiem. Tak uzbrojony ochotnik zszedł do podziemi zerkając przez szparę  

i pobrzękując lustrzanym odzieniem. 

Gdy był już w piwnicy usłyszał jakiś szelest i szybko zasłonił wizjer.  Rozległ się straszny ryk potępieńczy ni to 

syk ni to  świst przechodzący w pianie upiornego koguta. Wreszcie zaległa cisza i zgromadzeni na ulicy ludzie 

zaczęli tracić nadzieję. W końcu znowu dało się słyszeć pobrzękiwanie luster i śmiałek wyszedł na światło 

dzienne.  

- Ha, ha, ha udało się -tak jak powiedział mędrzec, bazyliszek ujrzał samego siebie i skonał. Potwór nie zniósł 

własnego spojrzenia. 

Zwycięski skazaniec zgodnie z umową w nagrodę dostał wolność. Cielsko potwora wywleczono z piwnicy  

i spalono. A dzieci? Odnalazły się! Bo wcale nie były u bazyliszka tylko zgubiły się w gąszczu ulic coraz 

większego miasta. 



 

 

   8. A teraz posłuchaj i obejrzyj a potem odpowiedz  

na pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=st4ubUDr_mw  

bazyliszek  

1. Jak powstaje Bazyliszek? 

2. Gdzie mieszkał Bazyliszek? 

3. Kto wiedział jak się go pozbyć się? 

4. Czym udało się pokonać Bazyliszka? 

5. Gdzie były zaginione dzieci? 

 

9. Pobaw się z zabawę „Magiczne lustro” 

https://www.youtube.com/watch?v=U_1q-ywIACc 

10. Stwórz własnego Bazyliszka. Narysuj własnego bazyliszka lub skorzystaj z karty pracy nr. 2 to 

rysunek Bazyliszka, możesz go dowolnie pokolorować lub pomalować i ozdobić np. piórkami, 

sznurkami, folią aluminiową, cekinami, wiórkami z temperowanych kredek, kolorowym papierem, 

plasteliną, krepiną i czym do głowy jeszcze przyjdzie.  

Wzór pracy  

https://www.youtube.com/watch?v=st4ubUDr_mw
https://www.youtube.com/watch?v=U_1q-ywIACc


11. Czas na gimnastykę  

gimnastyka po angielsku https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4 

12. Wykonaj kartę pracy nr 3 

13. Zaśpiewaj i poruszaj się w rytm, gdy będzie refren spróbuj rytmicznie klaskać i tupać  

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM  niezwykłe lekcje rytmiki 

14. Czy pamiętasz jaki ptak jest w polskim godle? Choć naukowcy spierają się co do tego czy to jest 

orzeł biały czy bielik, który nie jest orłem. To jednak w konstytucji jest zapis- biały orzeł w złotej 

koronie. A ty jak uważasz do którego ptaka jest bardziej podobny ten z polskiego godła? 

Wykonaj kartę pracy nr 4 

 

 

orzeł biały 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        bielik 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Instrukcja do karty pracy nr 1 

b- biały,  sz - szary,  zi- zielony,   k - kremowy, ż - żółty 

1)-  3b   1sz   21b                                      30)-   4b   8zi     6b  3zi   4b  

2)-  1sz   2k   16sz  6b                               31)-  4b   8zi     6b   3zi   4b 

3)-  1sz   2k   16sz   6b                              32)-   4b   8zi   6b   3zi   4b 

4)-   1b   2k   1sz   21 b                              33)- 4b   17zi   4b 

5)-   1b   2k   6b   3ż   13b                          34)-   5b   16zi   4b 

6)-   1b   2k   5b   5ż   12b                          35)-   6b   15zi   4b 

7)-   1b   2k   4b   6k   3ż   9b                     36)-   7b   13zi   5b 

8)-   1b   2k   4b   7k   2ż   9b                      37)-   8b   11zi   6b 

9)-   1b   2k   4b   7k   2ż   9b 

10)- 1b  2k   5b   12 b 

11)-  1b   2k   6b   3k   13b 

12)-  1b   2k   6b   3k  13b 

13)-  1b   8k   4sz   2k   13b 

14)-  1b   7k   6sz   2k   9b 

15)-  2b   5k   8sz   1k   9b 

16)-   6b   10sz  9b 

17)-   5b   12sz   8b 

18)-   5b   12sz   8b 

19)-   5b   12sz   8b 

20) -   5b   12sz   8b   

21)-   6b    10sz   9b  

22)-   7b   8sz   10b 

23)-   8b   6sz   11b 

24)-   8b   1zi   4sz   1zi   11b 

25)-  7b    8zi   1b   1zi   6b   1zi   1b 

26)-   6b    9zi   1b   2zi   4b   2zi   1b 

27)-   5b   10zi   2b   2zi   1b   3zi   2b 

28)-   4b   10zi  4b   1zi   1b   2zi      3b 

29)-   4b   9zi   5b    3zi   4b 

 



Karta pracy nr 1 
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Karta pracy nr 2   



      Karta pracy nr 3 

Pomaluj od lewej: trzeciego orła, piątą kaczkę, siódmą syrenkę , czwartego bazyliszka, drugą mapę 

Pomaluj od prawej: drugiego orła, czwartą kaczkę, piątą syrenkę, trzecią mapę 

  

  



Karta pracy nr 4 

Rysuj godło po śladach a potem pokoloruj odpowiednimi kolorami 


