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GNIEZNO I KRAKÓW 

 

 

Cele: 

• Poznanie dawnych stolic Polski – Gniezna i Krakowa. 
• Zapoznanie z legendą o Smoku Wawelskim. 
• Wdrażanie do uważnego słuchania. 

1.Zabawa na dobry początek 

„Chodzenie pod dyktando”. 
Dziecko porusza się po pokoju według wskazówek rodzica, np. 2 kroki 
do przodu, 1 krok w prawo, 3 kroki do przodu, 1 krok do tyłu itp. 

2.  Posłuchaj legendy o założeniu Gniezna 

 

W czasach, gdy wszędzie 

Las gęsty rósł, 

Żyli trzej bracia: 

Lech, Czech i Rus. 

 

 

 

 

Pewnego razu 

Bracia Słowianie 

Ruszyli w drogę 

Niespodziewanie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiele tygodni, 

Dni oraz godzin 

Szukali ziemi 

Dla swoich rodzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lech raz popatrzył 

Prosto przed siebie, 
Białego orła 
Ujrzał na niebie. 

 

 

 

 

 

Powiedział braciom: 

- To dobry znak, 

Zostanę tutaj, 

Gdzie mieszka ptak. 

 

Tu, gdzie się gnieździ 

Ten biały orzeł, 

Moje rodzinne 

Gniazdo założę 

Zbigniew Dmitroca 

 

3. Wskaż na mapie Gniezno 

 



 
4. Rozwiąż zagadkę 

Kto mieszkał w jamie 
tuż nad Wisłą 
i zionął ogniem 
jak ognisko? 

 

Czy już wiesz kto, to taki? No pewnie, że Smok Wawelski.  

5. Posłuchaj hejnału i odpowiedz w jakim mieście mieszkał smok, a następnie 
pokaż to miasto na mapie.  
Krzysztof Duda 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z6Oa3Gbi7c 

 

6. Jeśli jesteś ciekawy, dlaczego hejnał w pewnym momencie się urywa to 
obejrzyj bajkę. Nasze Czytanie 

https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A 

7. Posłuchaj legendy o Smoku Wawelskim czytanej przez rodzica 

Dawno temu, za panowania króla Kraka nad miastem zawisło niebezpieczeństwo. Pod 
zamkiem zamieszkał straszny smok. Żądał od mieszkańców 
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miasta, aby codziennie przynosili mu do zjedzenia owce, kury, krowy. Niejeden 
rycerz próbował pokonać smoka, ale żadnemu z nich nie udało się tego dokonać. 
Niedaleko zamku żył szewczyk Skuba. Pewnego razu poszedł do króla i powiedział, 
że wie, jak pokonać smoka. Król ucieszył się z tego, chociaż nie wierzył, że prosty 
szewczyk może wygrać walkę ze smokiem. Szewczyk miał plan, który szybko 
zrealizował. Wypchał baranią skórę siarką i smołą i podrzucił ją smokowi. Żarłoczny 
smok połknął barana. Niedługo potem poczuł wielkie pragnienie. Zaczął pić wodę z 
Wisły. Wypił jej tak dużo, że jego brzuch stał się ogromny i pękł. Wielka radość 
zapanowała w grodzie Kraka. Świętowano kilka dni i kilka nocy. a szewczyk Skuba 
stał się ulubieńcem mieszkańców, którzy chętnie mu we wszystkim pomagali. 
 
 
Rozmowa na temat legendy. 
- Kto straszył mieszkańców grodu Kraka? 

- Komu udało się pokonać smoka? 
- Jaką pułapkę przygotował Skuba smokowi? 
- Co stało się ze smokiem? 

8. Otwórz karty pracy na str.23 i obejrzyj herb Gniezna, Krakowa i Warszawy, 
dwie pierwsze miejscowości to dawne stolice Polski. 
 
9. „Biało – czerwony quiz” – quiz. 
Rodzic zadaje pytania, a dziecko odpowiada na nie. 

Przykładowe pytania: 

- Jak wygląda flaga Polski? 
- Jak nazywa się nasz kraj? 

- Wymień trzy symbole narodowe? 
- Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski? 

- Jak nazywa się obecna stolica Polski? 

- Wymień trzech sławnych Polaków. 
- Wymień trzy rzeczy, które można zobaczyć w Warszawie. 

- Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce? 
- Kim był Fryderyk Chopin? 

- Zaśpiewaj pierwszą zwrotkę hymnu Polski. 

- Czego szukali Lech, Czech i Rus? 
10.Jeśli dobrze odpowiedziałeś na pytania to obejrzyj i posłuchaj piosenki. 
BajeczkiPioseneczki 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo    

11. Czas na relaks. Zatańcz z rodzicem Zumba with Dovydas 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

                        Miłej zabawy 

                                                                                                         Wioletta Lipa 
Materiały poglądowe wykorzystane w tym projekcje dydaktycznym, pozyskane ze stron internetowych, biblioteki i zasobów nauczyciela, 
służą wyłącznie celom edukacyjnym w okresie kwarantanny narodowej ad.: Covid – 19  
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