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1. Wysłuchanie przez dziecko opowieści  „O dwóch źródłach” –z wykorzystaniem 
„Legendy o powstaniu Wisły” 
 
Okolica, gdzie Wisła bierze swój początek jest górzysta, ale góry nie są tak wysokie jak 
w Tatrach. Mają łagodne zbocza porośnięte pięknymi lasami. Jedna z gór nosi nazwę 
Barania Góra. Z Baraniej Góry wypływają dwa strumienie. Jeden to Biała Wisełka, a 
drugi Czarna. Czarna Wisełka wysącza się z ziemi, która w tym miejscu jest ciemna, 
dlatego nazywa się Czarna. Biała Wisełka wytryska ze skały, płynie szybko, woda jest 
jasna, srebrzy się na tle skał i stąd nazwa Biała Wisełka. Spływają do niej różne górskie 
strumyki, przybywa jej wody, spływa po zboczu Baraniej Góry, skacze po kamieniach. 
Rosną tu piękne lasy. Latem i zimą można tu spotkać wielu turystów, którzy chcą 
zobaczyć miejsce, w którym Czarna Wisełka spotyka się z Białą i tworzą Wisłę. Jest ona 
tu jeszcze płytka, niezbyt szeroka, wodę ma bardzo czystą, widać każdy kamień na dnie i 
nawet pstrągi – ryby, które żyją tylko w bardzo czystej wodzie, o szybkim prądzie. Do 
Wisły wpada wiele różnych strumieni, rzek; Przybywa jej wody, staje się coraz większą, 
szerszą i potężniejszą rzeką. Płynie przez cały nasz kraj, przez środek Polski, z gór aż 
do morza, do Bałtyku. 
 
 
 

 
 

 
 

2. Obejrzenie przez dziecko  legendy  „O powstaniu  Wisły” 
https://youtu.be/a9QKfoo0ob4 

 
3. Zagadki znad Wisły –   na mapie Polski (poniżej), dziecko wodzi palcem po Wiśle 

zaznaczonej na ilustracji. Z pomocą Rodziców odszukuje  miejsce, skąd wypływa Wisła, 
następnie  odczytuje nazwy miast, przez które przepływa w drodze do morza.  R. zaprasza 
dziecko do zabawy, w której czyta dziecku  zagadki dotyczące miast, które Wisła mija podczas 
swojej długiej drogi z gór do morza. Dziecko próbuje je odgadnąć. Każda odpowiedź rymuje 
się z treścią wiersza. Rodzic razem z dzieckiem odszukuje i wskazuje te miasta na mapie 

      i ilustracjach. 
 
 

https://youtu.be/a9QKfoo0ob4


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Zagadki znad Wisły 
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak 

Zagadka I 
 
Popłyniemy Wisłą razem z rybitwami, Zobaczymy miasta, co leżą przed nami. Już zakręca rzeka i 
czule oplata Miasto, co pamięta dawne dni i lata. Bogactwo i chwałę, Mężnych królów wielu, którzy 
tu rządzili na polskim Wawelu. Każde dziecko teraz na pewno odpowie, gdzie jest zamek Wawel? 
no, proszę? w  (Krakowie). 
 

 
 
 

 
Zagadka II 
 
Na brzegu Syrenka, miasta swego broni. Tarczą się osłania i miecz trzyma w dłoni. Dalej – Stare 
Miasto – Barwne kamieniczki. Zbiegają ku Wiśle wąziutkie uliczki.  Zamek, a przed zamkiem na 
szczycie kolumny stoi sam król Zygmunt z miasta swego dumny. Więc jakie to miasto, Gdzie 
wciąż mieszka sława? To stolica Polski, a zwie się (Warszawa). 
 
 

 
 
 
 



Zagadka III 
 
Teraz popłyniemy do miasta pierników, sporo się dowiemy tu o Koperniku. Kiedy wyruszymy 
ulicami miasta, Pomnik astronoma przed nami wyrasta. To jego nauka sprawiła, że może teraz 
kosmonauta w gwiezdne mknąć przestworze. Pierniki tu lepsze niż piecze babunia. Gdzie 
dopłynęliśmy? do miasta (Torunia). 

 

 
 
 
 
Zagadka IV 
 
Płyńże, miła Wisło, płyń, Wisło szeroka! Wtem, słońce zabłysło – Przed nami zatoka! Wisła 
z sinym morzem zostać zapragnęła i o rannej zorzy do morza wpłynęła. Patrzy na ich przyjaźń 
Neptun i po pańsku informuje Wisłę, że jest wreszcie w (Gdańsku). 

 



 
4. „J jak jama” – prezentacja litery J, j na przykładzie wyrazu jama. Rodzic pokazuje dziecku 

planszę z monografią litery J, j (plansza poniżej zadania). Wskazuje model wyrazu z podziałem na 
sylaby. R. prosi o wyklaskanie słowa zgodnie z modelem sylabowym: ja-ma. Dziecko wraz z 

Rodzicem liczą sylaby zawarte w wyrazie. Następnie R. wskazuje model głoskowy wyrazu z pól 
niebieskich (spółgłoski) i czerwonych (samogłoski), prowadzi zabawę z analizą głoskową 
analogicznie jak w przypadku analizy sylabowej. Dziecko przelicza głoski w  wyrazie jama. R. 
prezentuje sposób pisania litery J i j na kartce. Zwraca uwagę dziecku na kierunek pisania litery 

oraz jej miejsce w liniaturze. Następnie  R. daje dziecku sznurówkę z której dziecko na podłodze 
układa literę J.  Na koniec R. prosi dziecko o podanie skojarzeń z kształtem litery J. 
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 3. „Układamy i piszemy j” –na kartce papieru  R. szkicuje  literę J, j. Zadaniem  dziecka jest 
położenie , pomponów, wacików, kulek papieru, plasteliny, cukierków, zakrętek…. na literze. 
Następnie dziecko może samodzielnie, patrząc na literę ułożyć ją na drugiej kartce. Idąc 
jeszcze krok dalej może spróbować ułożyć ją bez patrzenia. Następnie R. na talerzyku lub 
podkładce wyciska trochę pianki do golenia. Dziecko pisze literę na powierzchni pokrytej 
pianką, pamiętając o właściwym kierunku pisania.  
 
 4. Praca z KP4.14a – identyfikowanie głoski j w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich 

miejscach. 
  Praca z KP4.14b – rysowanie obrazów z wykorzystaniem kształtu litery J, pisanie litery J, j po 

śladzie.  
Praca z KP4.20 – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie litery j, J, pisanie zdań po śladzie. 

 
 

 


