
TEMAT:  W KRAINIE BAJEK,  BAŚNI I LEGEND 
 
Poniedziałek 
 
Wysłuchanie wiersza ”Książka czeka” H. Łochockiej 
Książka nas uczy, książka cieszy, 
Czasem zadziwi nas niemało 
Albo po prostu tak rozśmieszy, jakby się dobry żart słyszało. 
Książka też dobrze nam doradza, różne wskazówki, wzory daje. 
Książka w szeroki świat wprowadza, dalekie z nami zwiedza kraje. 
Lubimy książkę – przyjaciółkę.  Wiesz co ci powiem? 
Nie odwlekaj. Masz trochę czasu? Spójrz na półkę, 
Sięgnij po książkę! Książka czeka! 
 
Dziecko odpowiada na pyt. : O czym opowiada wiersz? Jaką rolę pełnią książki?  
Jak nazwana jest w wierszu książka? Kto to jest przyjaciel? 
Prosimy o obejrzenie własnego zbioru książek w domu. Jakich książek macie 
najwięcej (o jakiej tematyce)? Mamy książki : dla dzieci, przygodowe, historyczne, 
atlasy, encyklopedie. Które lubisz oglądać, słuchać najbardziej?  
Pamiętajcie, że należy szanować książki tzn. nie wyrywać kartek, nie rysować  
po kartkach, mieć zawsze czyste ręce, gdy oglądamy książkę, nie rzucamy książką, 
bo to nie piłka. 
 
Ćwiczenia logorytmiczne . 
Rób to, o czym mówi wiersz.  
Dzieci poruszają się zgodnie z tekstem wierszyka razem z rodzicem, rodzeństwem. 
Następnie poruszają się same podczas recytacji wiersza. 
 
Zrób do przodu 4 kroki i rozejrzyj się na boki. 
Tupnij nogą raz i dwa, ta zabawa nadal trwa. 
Teraz w lewo 1 krok, przysiad i do góry skok. 
Zrób do tyłu kroków 3, by koledze otrzeć łzy. 
Klaśnij w ręce razy 5, na klaskanie też masz chęć! 
Wokół obróć się, raz dwa, piłka skacze hop-sa-sa. 
Ręce w górę i na boki, zrób zajęcze 4 skoki. 
Gdy się zmęczysz, poleż sobie i wyciągnij w górę nogę. 
 
Wtorek 
Legenda to utwór, w którym jest ziarenko prawdy np. prawdziwe  miejsce akcji , 
osoba. 
Prosimy o pokazanie na mapie Krakowa oraz przekazanie, że Kraków był kiedyś 
stolicą Polski, prosimy o podzielenie na sylaby nazwy miasta i policzenie sylab. 
 



Słuchanie legendy „Krakus zwycięża smoka” Ewy Szelburg – Zarębiny  
Przybliżenie dzieciom wiadomości o Krakowie poprzez legendy. 
O Krakowie jest wiele legend. Ale jest jedna, którą powinni znać wszyscy.  
Jest to legenda o tym, jak Krakus zwyciężył smoka. Posłuchaj… 
 
W Krakowie, u stóp góry Wawelskiej jest wielka, podziemna jaskinia. Przed wiekami, 
za panowania księcia Krakusa, pod zamkową górą, na brzegu rzeki Wisły straszliwy 
potwór, smok okrutny zamieszkał w jaskini. Padł strach na ludzi, bo smok co noc 
wychodził z jamy i pożerał cale stada bydła. A trzeba mu było przypędzać wciąż 
nowe, aby się najadał do syta i nie dokuczał ludziom. Ginęły więc owce, woły, krowy. 
Nikt nie śmiał przegonić zbójeckiego gada. Każdy, kto zbliżył się do smoczej jamy 
ginął śmiercią okrutną. Rozzuchwaliło się smoczysko. Już nie czekał na bydło. 
Wypełza w ulice ogrodu. Tylko patrzeć jak zacznie rzucać się na ludzi. Wszczął się 
płacz wieki i lament w całym ogrodzie. Śpieszy lud na zamek do Krakusa: - Ratuj nas 
– wołają wszyscy. Mężne miał serce Krakus. Silne miał ramię. Miecz ostry wziął do 
ręki i wyszedł przeciw strasznemu smokowi. Ujrzał smok śmiałka. Zaryczał, z 
paszczy ogniem buchnął. – Ulegnie Krakus smokowi! Wtem miecz błysnął 
wzniesiony, ciął ostrzem – i spadła smocza głowa. Lecz co za dziw! Jedną ściął 
Krakus głowę, a już druga na smoczym karku wyrosła. Trzy razy ścinał Krakus głowę 
smokowi trzy razy potworowi wyrastała głowa. Widzi Krakus: nie poradzi tu miecz, 
chytrością trzeba przechytrzyć gada. Kazał Krakus skóry bydlęce napełnić płonącą 
siarką. Zamiast owiec, wołów i krów podrzucono wypchane zwierzęta smokowi. 
Ledwie pożarł je, zaczęło go dręczyć pragnienie okrutne. Doczołgał się do Wisły, aby 
pragnienie ugasić. Gdy jednak napił się wody wiślanej, ogień, który w nim gorzał, nie 
zgasł, ale rozerwał go na ćwierci. Tak zginął smok straszny i groźny. Wielka była 
radość w grodzie! Ludzi, wdzięczni za oswobodzenie od smoka, do śmierci Krakusa 
kochali i czcili. A gdy zmarł dzielny książę, mogiłę mu usypali, rękami na nią ziemię 
wznosząc dopóty, dopóki nie urósł wielki kopiec. Ten kopiec po dziś dzień stoi pod 
Krakowem i zwany jest kopcem Krakusa. 
Rozmowa nt. przeczytanej legendy: gdzie mieszkał smok? Dlaczego mieszkańcy 
Krakowa bali się smoka? Kogo poprosili o pomoc? W jaki sposób Krakus zwyciężył 
smoka? W jaki sposób Krakowianie odwdzięczyli się Krakusowi za uratowanie ich od 
smoka? 
 
Praca plastyczna „Smok Wawelski” lepienie z plasteliny smoka – praca przestrzenna 
lub wydrukowanie kolorowanki smoka wawelskiego i wyklejenie plasteliną lub 
pokolorowanie (w zależności od dostępności materiałów plastycznych) Kolorowanka- 
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/smok wawelski/ 
 
Środa 
Wysłuchaj i obejrzyj tańcobajki o Czerwonym Kapturku – you tube Tańcobajki- 
Taniec Babci – taniec wilka, Czerwony Kapturek  
Tę bajkę znacie na pewno wszyscy, prosimy:  narysujcie ilustrację do bajki 
„Czerwony Kapturek” 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/smok%20wawelski/


Dla chętnych: zabawa „Jakie przysmaki niosła wnuczka dla babci?” – rodzic 
zawiązuje dziecku oczy. Dziecko próbuje produktów spożywczych i odgaduje ich 
nazwę (rozpoznają smak jabłka, jajka, bułki, sera, wędliny, cytryny lub innych 
dostępnych w danej chwili w domu) 
 
 
Czwartek 
Utrwalenie figur geometrycznych na podst. wiersza.  
Prosimy o narysowanie koła, trójkąta i kwadratu.  
Zadaniem dziecka jest nazwanie figur. 
 
„Trójkątna bajka” D. Wawiłow  
Była sobie raz skała, bardzo dziwna trójkątna, 
Stał na tej skale pałac, bardzo dziwny trójkątny. 
W pałacu tym na tronie, bardzo dziwnym trójkątnym, 
Zasiadał król w koronie bardzo dziwnej, trójkątnej 
I patrzył z okna wieży, bardzo dziwnej trójkątnej. 
Na dzielnych swych rycerzy, bardzo dziwnych trójkątnych. 
Aż kiedyś raz dworacy na szczerozłotej tacy 
Przynieśli mu śniadanie wykwintne niesłychanie – 
A było to nieduże zwyczajne jajko kurze, 
Bardzo dziwne, okrągłe! 
I krzyknął król: „No wiecie! Toż to prawdziwa bajka! 
Pomyśleć, że na świecie są takie cudne jajka! 
Więc niech  mi odtąd  wszędzie OKRĄGŁYM wszystko będzie. 
Dworacy – nieboracy zabrali się do pracy 
I w ciągu jednej chwili jak kazał, tak zrobili. 
I odtąd stała skała, bardzo dziwna okrągła,  
A na tej skale pałac, bardzo dziwny, okrągły 
W pałacu zaś na tronie, bardzo dziwnym okrągłym. 
Zasiadał król w koronie, bardzo dziwnej okrągłej 
I patrzył z okna wieży, bardzo dziwnej  okrągłej 
Na dzielnych swych rycerzy, bardzo dziwnych okrągłych. 
Rozmowa na temat wiersza: Jaki kształt miały: skała, zamek, król, doradcy? Co 
spowodowały, że król nie chciał, żeby wszystko było trójkątne?  Jaki kształt wszystko 
teraz przybrało? 
Oglądanie sylwety trójkąta – liczenie jej boków i rogów, porównywanie z kwadratem i 
kołem. 
Ćwiczenie ruchowo-graficzne: dzieci kreślą w powietrzu figurę, którą kreśli wcześniej 
rodzic (koło, kwadrat, trójkąt).  
Tworzenie kompozycji z papierowych figur (kół, kwadratów, trójkątów) pt. Figurowe 
królestwo. 
Dzieci układają z papierowych figur zamek, króla, dworzan i nakleja na kartce. 
 



 
Piątek 
Zabawa dydaktyczna (quiz) – Czy znacie te bajki? 
Zagadki i pytania: 

1. Chociaż kłopoty z wilkiem miała, do babci w końcu dotarła cała. 
2. Kto jedno uszko klapnięte ma i bajki co wieczór opowiada nam? 
3. Kto po schodach biegł w pospiechu, pantofelek zgubił w biegu? 
4. Ilu krasnoludków w chatce w lesie mieszka, a wraz z nimi królewna Śnieżka? 

a.2      b.5      c.7      d.9 
5. Ile świnek domki budowało, żeby przed wilkiem schronienie powstało? 

                    a.2    b.3    c.4     d.5 
6. Jakie zwierzątko wiele umiało, a potem w butach się przechadzało? 

                   a. żółw    b. pies    c. kot    d. wróbel 
7. Jakiego koloru była rybka mała, która życzenia spełniać umiała? 

                   a. czerwony   b. srebrny     c. niebieski    d. złoty 
8. Z czego była chatka znaleziona w lesie? Była słodka i smaczna jak wiecie. 

                    a. z czekolady   b. z marcepana   c. z piernika    d. z lodów 
 
Prosimy o podzielenie na sylaby wyrazów, które są rozwiązaniem zagadek i 
przeliczenie sylab. 
Zabawa grafomotoryczna „Śladami Jasia i Małgosi” – rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. 
Prosimy rodzica o narysowanie kilku niedużych drzew „rozrzuconych” na kartce. 
Dzieci słuchają rymowanki i kreślą kredkami nieregularne linie między drzewami 
narysowanymi na kartce. 
Rymowanka:  
Jaś i Małgosia szukają ścieżki, żeby do domu zanieść orzeszki.  
Znajdź tę właściwą ścieżkę do domu, może potrafisz dzieciom dopomóc? 
 
Język angielski: 
Rozpoznawanie ,przedstawianie członków rodziny: 
This is my mummy/ daddy/ brother/ sister/ granmother/ grandfather  Zachęcamy do 
wspólnego oglądania zdjęć i nazywania członków  rodziny po angielsku. 
Śpiewamy piosenkę „Baby shark” https://supersimple.com/song/baby-shark-nursery-
rhymes-with-caitie/    
Udanego tygodnia i wspaniałej zabawy podczas wykonywania zadań.  
Pozdrawiamy p. Asia i p. Monika 

https://supersimple.com/song/baby-shark-nursery-rhymes-with-caitie/
https://supersimple.com/song/baby-shark-nursery-rhymes-with-caitie/

