




Cele lekcji: Zapoznanie się z legendą o Warsie i Sawie. Nauka 
słownictwa. Nauka rymowanki.
Nowe słownictwo: beautiful, fisherman, get married, girl, love, luck, 
mermaid, wife, wish, woman, work
Materiały: nagrania z aplikacji ePanel.

1  Listen and answer.

• Powiedz dzieciom, ze za chwilę usłyszą legendę o Warsie i Sawie. 
Wyjaśnij, że ich zadaniem jest śledzenie przebiegu wydarzeń  
i znalezienie odpowiedzi na pytanie: Is Sawa a woman? Powiedz: Listen 
to the story! Włącz nagranie (audio 4.12). Unieś w górę podręcznik 
i pomagaj dzieciom śledzić nagranie, wskazując podczas słuchania 
odpowiednie obrazki. Dzieci również mogą je wskazywać.

1 audio 4.12
Reader: Listen to the legend of Wars and Sawa. This is Wars. He 

works on the river. He’s a fisherman.
Woman: Good luck, Wars!
Wars: Thank you.

2
Wars: Hello ducks, 

Wish me luck, 
Wish me fish, 
A lot of fish!

3
Sawa: I like this fisherman.
Drake: His name is Wars.
Sawa: He’s nice and strong. But he can’t sing.

4
Wars: Here you are. One fish for you. And one for you.
Man: Thank you.
Woman: Thank you for the fish. You’re a good man …
Man: … and a good fisherman.

5
Sawa: Hello ducks, 

Wish me luck, 
Wish me love, 
A lot of love!

6
Wars: Hello, girl! What’s your name?
Sawa: My name’s Sawa. But I’m not a girl. 
Wars: Wait! Who are you?
Sawa: I’m a mermaid!

7
Wars: I love Sawa. She can sing. She can swim! And she’s 

beautiful. I love Sawa, but does she love me? 

8
Wars: Sawa! …. Sawa!
Sawa: Yes, Wars?
Wars: I love you, Sawa. Be my wife, please!
Sawa: I’m a mermaid. I can’t be your wife.
Wars: Yes, you can. Do you love me?

9
Sawa: I love you, Wars, but … 

10
Wars: Hurray! You aren’t a mermaid. You’re a woman now. Let’s 

get married!
Sawa: Yes, let’s get married!

11
Sawa: This is our happy home.
Wars: We are a happy family. We’ve got five children.

12
Wars: Wars …
Sawa: … and Sawa
Wars and Sawa: Wars Sawa 

Warssawa 
Warszawa

Reader: This is the end of the Wars and Sawa legend. Today the 
name of their happy home is Warszawa, or Warsaw in 
English.

• Powtórz zadane wcześniej pytanie: Is Sawa a woman? U: Yes, she is  
a woman now. Możesz wskazać obrazki 6 i 8, gdzie Sawa jest syreną  
N: First, she is a mermaid. Następnie wskaż obrazek 9. N: She’s  
a woman now.

• Ponownie odtwórz historyjkę. Zatrzymuj nagranie po jej poszczególnych 
częściach i zadaj pytania.

Obrazek 1
N (wskazując Warsa): What’s his name? U: Wars.
N (wskazując rzekę) What’s this? U: A river.
N: Where’s Wars going? U: To the river.

Obrazek 2
N (wskazując Warsa): Is Wars a fisherman? U: Yes.
N: Can he sing? U: No.

Obrazek 3
N (wskazując Sawę): Does Sawa like Wars? U: Yes.
N: Does she like his song? U: No. Wars can’t sing.

Obrazek 4
N: (wskazując ludzi, którym Wars daje ryby) Does Wars help people?  
U: Yes.
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1  Listen and answer.  
audio
4.12   

1

3

5

2

4

6

Good luck, Wars!

Hello ducks,
Wish me luck,
Wish me fish,
A lot of fish!

Hello, girl! What’s 
your name?

One fish for you. 

He’s nice and strong. 
But he can’t sing.

My name’s 
Sawa.

Thank you.

His name is Wars.
I like this 

fisherman.

Hello ducks,
Wish me luck,
Wish me love,
A lot of love!

Thank you 
for the fish.
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Obrazek 5
N (wskazując Sawę): Can Sawa sing? U: Yes.
Obrazek 6
N (wskazując ogon): Is Sawa a girl? U: No.

Obrazek 7
N (wskazując marzenie Warsa): Does Wars like Sawa? U: Yes.

Obrazek 8
N (wskazując ogon): Can Sawa be Wars’ wife? U: No, because she’s a 
mermaid.

Obrazek 9
N (wskazując Sawę): Is Sawa a mermaid now? U: No, she’s a woman 
now.

Obrazek 10
N (wskazując Warsa): Is Wars happy? U: Yes.
N: Can they get married? U: Yes, because Sawa is a woman now.

Obrazek 11
N: Have they got children? U: Yes, five.

Obrazek 12
N (wskazując Warszawę): What’s the name of Wars and Sawa’s home 
now? U: Warszawa.

• Włącz nagranie kolejny raz i zatrzymuj je po wybranych wypowiedziach. 
Zachęć dzieci do powtarzania ich najpierw chórem, a potem wskazuj 
poszczególne dzieci, które indywidualnie powtarzają wypowiedzi.

2  Listen and sing.

• Powiedz uczniom, by posłuchali piosenki Warsa i Sawy: Listen to Wars 
and Sawa’s song again. Pokaż gesty, jakie towarzyszą piosence:
Hello ducks – gest pozdrowienie ręką
Wish me luck – oba kciuki w górę na znak szczęścia
Wish me fish – gest wyciągania ryby za pomocą wędki
A lot of fish – jak wyżej
Hello ducks – gest pozdrowienie ręką
Wish me luck – oba kciuki w górę na znak szczęścia
Wish me love – reką narysuje serce w powietrzu
A lot of love – jak wyżej

• Włącz nagranie (audio 4.13) i zachęć uczniów do wspólnego śpiewania  
i pokazywania gestów. Kiedy dzieci zapoznają się z piosenką, zachęć je 
do śpiewania z wersją karaoke (audio 4.14).

Hello ducks, audio 4.13
Wish me luck,
Wish me fish,
A lot of fish!
Hello ducks,
Wish me luck,
Wish me love,
A lot of love!

3  Act the legend out. Make a class play.

 Wskazówki do przygotowania przedstawienia szkolnego  
w oparciu o tekst legendy

• Zaproponuj uczniom przygotowanie przedstawienia w oparciu o treść 
legendy.

• Zachęć nauczyciela nauczania zintegrowanego do współpracy  
przy organizacji przedstawienia.

• Porozmawiaj z dziećmi o różnicach pomiędzy treścią legendy  
w książce, a scenariuszem przedstawienia. Zwróć uwagę np. na to,  
że w legendzie dokonuje się magiczna przemiana Sawy z syreny  
w kobietę, a w scenariuszu sztuki, ze względu na ograniczenia teatralne, 
trzeba będzie znaleźć inny sposób na przedstawienie tej sceny. 
Zastanówcie się wspólnie, jakie inne elementy mogą jeszcze wymagać 
twórczej zmiany i zachęć uczniów do dzielenia się pomysłami.

• Zaangażuj w pracę nad przedstawieniem wszystkich uczniów. Postaci 
w legendzie jest mniej niż uczniów w klasie, ale jest bardzo ważne, 
aby każde dziecko miało szansę wystąpić i nikt nie czuł się pominięty. 
Możesz np. umówić się z dziećmi, że niektóre kwestie będzie wygłaszał 
chórek, piosenkę Warsa śpiewają wszyscy chłopcy, a piosenkę Sawy 
wszystkie dziewczynki. Możesz też rozbudować niektóre role, np.  
pod koniec sztuki dzieci Warsa i Sawy mogą się przedstawiać i mówić, 
ile mają lat. Można też wprowadzić dodatkowe postacie, np. więcej 
sąsiadów Warsa, których spotyka idąc na połów i którym rozdaje ryby 
lub rodzeństwo Warsa, z którym rozmawia on o Sawie (scena  
na ilustracji nr 7).

• Zaangażuj uczniów w przygotowywanie strojów, rekwizytów  
i elementów scenografii. Pomoc nauczyciela nauczania zintegrowanego 
będzie tu nieoceniona.

• Warto poświęcic nieco uwagi muzyce i odgłosom uzupełniającym 
scenariusz przedstawienia. Możesz wykorzystać efekty dźwiękowe  
z nagrania legendy, które udostępniamy w osobnych plikach mp3.

• Uzgodnij z uczniami, że zaprosicie rodziców, dziadków, rodzeństwo 
i pozostałych nauczycieli do obejrzenia gotowego przedstawienia. 
Postaraj się, aby całe przedstawienie zostało nagrane – może mógłby się 
tym zająć jeden z rodziców?
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2  Listen and sing.  
audio
4.13   
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3  Act the legend out. Make a class play.   
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I love you, Wars, but …

I’m a mermaid. 
I can’t be your wife.

I love Sawa. She can sing. 
She can swim.

I’m a mermaid. 

I love you. Be my 
wife, please.

You’re a 
woman now! 

Let’s get 
married!  

Yes, you can. 
Do you love me?

This is our 
happy home.

We are a 
happy family.
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