
Poniedziałek 27.04.2020r. 

Temat: O Syrence warszawskiej 

Edukacja polonistyczna 

W związku z tym, że w podręczniku nie ma tekstu legendy Artura Oppmana pt. 

„Syrena”, przygotowałam jej krótkie streszczenie. Przeczytaj poniższy tekst, 

następnie przeczytaj komiks, który znajduje się w podręczniku na stronie 8 i 9. 

„Syrena” – streszczenie 

W dawnych czasach, gdy na miejscu dzisiejszej Warszawy, znajdowała się 

niewielka osada rybacka, dwaj rybacy Szymon i Mateusz rozmawiali o syrenie, 

która mieszkała w źródełku. Jej srebrzysty śpiew rozchodził się po Wiśle. Owi 

rybacy udali się do pustelnika Barnaby, aby dowiedzieć się, czy słuchanie 

śpiewu syreny jest grzechem. Ojciec Barnaba doradził im, aby schwytali syrenę 

i zawieźli ją w darze księciu na Czersku, aby mu śpiewała. Kiedy nadeszła 

pełnia księżyca, rybacy zaczaili się w zaroślach i schwytali syrenę. Przynieśli ją 

do osady i zamknęli ją w oborze. Pilnować jej do rana miał pastuch Staszek. 

Gdy Staszek został z nią sam, syrena zaśpiewała. Potem poprosiła go, aby ją 

rozwiązał. Pastuch nie namyślał się ani chwili i spełnił jej prośbę. Potem 

otworzył wrota obory. Syrena skacząc na rybim ogonie skierowała się w stronę 

Wisły, a Staszek szedł za nią. Gdy stanęła nad brzegiem rzeki zawołała na cały 

głos: - Kochałam cię, ty brzegu wiślany, kochałam was, ludzie prości i serca 

dobrego, byłam waszą pieśnią, waszym czarem życia! 

Czemuż wzięliście mnie w niewolę, czemuż chcieliście, abym w pętach, w 

więzieniu, na rozkaz książęcy śpiewała?  

Śpiewałam wam, ludzie prości, ludzie serca cichego i dobrego, ale na rozkaz 

śpiewać nie chcę i nie będę. 

Wolę skryć się na wieki w fale wiślane, wolę zniknąć sprzed waszych oczu i 

tylko szumem rzeki do was przemawiać. 

A gdy przyjdą czasy ciężkie i twarde, czasy, o których nie śni się ani wam, ani 

dzieciom i wnukom dzieci waszych śnić się jeszcze nie będzie, wtedy, w lata 

krzywdy i klęski, szum fal wiślanych śpiewać będzie potomkom waszym o 

nadziei, o sile, o zwycięstwie. 

Potem syrena wskoczyła do wody, a Staszek za nią. Minęły lata i wieki. Na 

miejscu wioski powstało duże miasto, później stolica. Na pamiątkę dziwnej 

przygody z syreną wzięło ją za swoje godło. Po dzień dzisiejszy godło to 

widnieje na ratuszu Warszawy. 



Wyjaśnij znaczenie wyrazu: kum i pełnia miesiąca wykorzystując leksykon 

strona 110 w podręczniku. W oparciu o wskazane materiały zrób zadanie 1 

strona 6 w ćwiczeniach. 

Przeczytaj polecenie do zadania 2 strona 6. Aby wykonać to zadanie, warto 

przypomnieć sobie definicję legendy. 

LEGENDA – utwór epicki, zawierający część prawdy historycznej (fakty, 

postać, miejsce) osnutej wokół zdarzeń fantastycznych. 

Następnie dokończ plan wydarzeń – ćwiczenie 3 strona 6. Gotowe ćwiczenie 

odeślij do mnie. 

Edukacja plastyczna 

Wykonaj pracę „Legenda o syrenie”. Opis wykonania znajduje się w 

ćwiczeniach na stronie 7. 

Edukacja matematyczna 

Dziś będziemy dzielili liczby na połowę i na ćwierci.  

Często dzielimy się różnymi rzeczami. Na przykład mamy podzielić 12 

cukierków na połowę lub 100 zł na ćwierci. Obliczając połowę liczby dzielimy 

ją przez 2. Obliczając ćwierć liczby dzielimy ją przez 4. 

np. – połową liczby 12 jest liczba 6 bo 12 : 2 = 6 

     -   ćwierć liczby 12 to liczba 3 bo  12 : 4 = 3 

Przeczytaj informacje z podręcznika ze strony 115. Przeanalizuj podane 

przykłady. 

Zrób zadanie 1 i 2 strona 115 – ustnie. 

W zeszycie napisz: Lekcja i datę. 

Rozwiąż zadanie 3 i 4 strona 115. Zadanie 4 odeślij do mnie.  

Wykonaj zadania ze strony 6 i 7 w ćwiczeniach. Uważnie czytaj informacje w 

niebieskich ramkach i je zapamiętaj. Zadanie 9 zrób w zeszycie.  

 

  

  


