
Temat  tygodnia: „KTO TY JESTEŚ?”.  

29. IV. 2020 rok (środa) - „Kraków”. 

„Moje stopy” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko odrysowuje swoje stopy na kartce papieru, wracając uwagę, by prawa była z prawej 

strony, a lewa – z lewej i aby na kartce zmieściły się obie stopy. Następnie dowolnie ozdabia 

swoją prace. 

 

„Polskie krajobrazy”  - rozmowa z dzieckiem na temat krajobrazów Polski. 

Dziecko odwołuje się ponownie do mapy Polski z Wielkiej Księgi Tropicieli str 76. Rodzic 

przedstawia dziecku regiony Polski, w tym Pomorze, pogórze , Śląsk, dwie główne rzeki 

Polski: Wisłę i Odrę i pokazuje dziecku, gdzie to wszystko znajduje się na mapie Polski. 

Wspólnie odpowiadają na pytanie co to są krajobrazy? Jakie mamy w Polsce krajobrazy? 

(morze, jeziora, rzeki, góry). Dziecko uzupełnia zdjęcia krajobrazów naklejkami w Wielkiej 

Księdze Tropicieli str 77. 

 

Praca z kartą pracy str 31 – układanie mapy polski, wskazywanie flagi Polski i symboli 

naszego kraju. 

 

„Kraków” – rozmowa o Krakowie. Wysłuchanie legendy „O smoku wawelskim”. 

Po wysłuchaniu legendy rozmowa z dzieckiem na temat treści. Pokazanie dziecku na 

fotografiach symboli Krakowa. 

 

Autor: Dominika Strzelecka  

POLSKIE LEGENDY: O SMOKU WAWELSKIM 

 

 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było to 

ogromne zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. 

Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w 

postaci krowy. Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, porywał ludzi. 

Na mieszkańców Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, którzy 

twierdzili, że zdołają pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy 

potwora. Zarówno król, jak i poddani stracili już nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła 

boleśnie się kurczyły, gdyż smok wymagał zawsze najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, co 

będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. 
 

Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze Kraka 

pojawił się ubogi szewczyk.  

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił się do króla, 

nisko się kłaniając. 



W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  

- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na 

uwolnienie się od  groźnej bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 

 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już 

przygotowane. Zabił najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem 

wypchał go siarką i dokładnie zaszył. Zarzucił sobie go na plecy i udał się w kierunku smoczej 

jamy. Najciszej jak tylko potrafił zakradł się do samego wejścia, rzucił wypchanego barana i 

uciekł. Wkrótce z groty wyszedł smok, zwabiony zapachem świeżego mięsa i dostrzegając 

barana, natychmiast go pożarł. Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła działać, powodując 

u smoka ogromne pragnienie. Rzucił się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, pił...Wydawało się, że 

jeszcze chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy nagle rozległ się ogromny huk. Smok wypił tak 

dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec został bohaterem całego miasta, a król 

sowicie go wynagrodził.  

 

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą ogniem 

figurę wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

 
          Smok – symbol Krakowa                                                Smocza Jama 



 
                                                   Zamek Królewski na Wawelu 

 

                 Kościół Mariacki na Rynku. Z wieży kościoła grany jest Hejnał Mariacki. 



„Godło – puzzle” – praca z wykorzystaniem wycinanki (karta nr 43). 

Dziecko wycina obrazek, tnie go wzdłuż przerywanych linii, układa obrazek i przykleja na 

białą kartkę. 

 


