
Materiały i propozycje działań  gr. IV  08.06. - 12.06.2020 

 

Temat: Moje miasto Kraków 

 

 

Poniedziałek 08.06.2020 

 

1. Gimnastyka na dobry początek dnia „Najpierw skłon” 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

2. Kraków i jego zabytki – wspólne oglądanie widokówek lub zdjęć charakterystycznych 

zabytków Krakowa, rozpoznawanie, wskazywanie i nazywanie 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


 

 
Źródło: www.pixaby.com 

 

 

 

 

 

http://www.pixaby.com/


 

 
 

 
 

 

 
Źródło: https://www.podrozepoeuropie.pl/smok-wawelski-krakow/ 

https://www.podrozepoeuropie.pl/smok-wawelski-krakow/


 

3. Zabawa taneczna z piosenką „Krakowiaczek jeden” / melodia popularna/zachęcamy 

dziecko do tańczenia krakowiaka cwałem bocznym 

Krakowiaczek jeden miał koników siedem, 

pojechał na wojnę został mu się jeden. 

Siedem lat wojował, szabli nie wyjmował. 

Szabla zardzewiała, wojny nie widziała. 

 

4. Obwarzanki – lepienie z plasteliny, modeliny lub masy solnej 

 

 

Wtorek 09.06.2020 

 

1. Zabawa ruchowa „Głowa, ramiona” 
Obiema rękami wskazujemy poszczególne części ciała, 

tylko przy pokazywaniu palców podnosimy ręce do góry, 

rozstawiamy palce i machamy dłońmi. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

oczy, uszy, usta, nos. 

Głowa, ramiona, kolana, palce / kolana, palce, kolana, palce. 

Głowa, ramiona, kolana, palce, 

oczy, uszy, usta, nos. 

 

2. ”Smok wawelski” słuchanie legendy. 

 

Smok wawelski 
 
 
Dawno temu do Krakowa 
Straszny potwór 
przywędrował.  
Mieszkał w jamie pod 
Wawelem 
I szkód ludziom robił wiele.  
 

 
 



Ryczał, aż się trzęsły domy, 
I okropnie był łakomy, 
Ciągle zjadał owce, krowy 
I domagał się wciąż 
nowych. 

 
 

Wielu zuchów przybywało 
Ze złym smokiem walczyć 
śmiało, 
Wszyscy bardzo się starali, 
Ale go nie pokonali. 

 
 



W końcu pewien szewczyk 
mały 
Wpadł na pomysł 
doskonały, 
Wypchał siarką brzuch 
barana 
I pod jamę zaniósł z rana. 

 

Smok barana zjadł ze 
smakiem, 
Potem miał pragnienie 
takie, 
Że nad Wisłę prędko zbiegł, 
Pił tak długo, że aż pękł... 

                        Zbigniew Dmitroca 

 
źródło: www.wlaczpolske.pl 

 

Rozmowa z dziećmi: Kto straszył mieszkańców Krakowa? Komu i jak udało się pokonać 

smoka? 

Po wysłuchaniu legendy „O smoku wawelskim” można przygotować szablony postaci 

przymocować je do patyczków np. od szaszłyków i wykorzystać  do odegrania  scenek 

związanych z legendą bawiąc się w teatr. 

 

 



 

3.Zabawa ruchowa bieżna ”Smocze ogonki” Uczestnicy zabawy zatykają sobie szarfy lub 

apaszki „ogonki”z tyłu za spodenki tak, aby były widoczne. Biegnąc staramy się zdobyć 

ogonki zabierając je innym, ale tak aby nie stracić własnego. 

 

4. Kolorowanka „Smok wawelski” 

 

https://www.printoteka.pl/public/pic/materials/3270_smok_wawelski_xxl.sq.jpg 

 

5.”Smok” praca plastyczna  z dostępnych materiałów 

 

   

 
Źródło: https://pracaplastyczna.pl/index.php/legendy/1410-smok-wawelski; 

https://pl.pinterest.com/pin/430797520582403020/ 

 

Środa 10.06.2020 

 

1.Zabawa ruchowa „Dzieci na spacer- dzieci do domu” na podłodze rozkładamy wstążkę 

lub gazetę/ domek/. Dziecko biega, a na hasło „do domu” stara się jak najszybciej dobiec do 

swojego domku i usiąść. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

2.”Przerwany hejnał” słuchanie legendy  z serii - „Baśnie Polskie” 

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

Rozmowa z dziećmi: Gdzie pełnił wartę trębacz? W jaki sposób dał znać o zbliżających się 

wrogach? Co się wydarzyło? 

3.Słuchanie hejnału z wieży Kościoła Mariackiego / hejnał to melodia grana na trąbce z 

wieży kościoła/ 

https://www.youtube.com/watch?v=d_U6LAs0zR8 

 

4. Robimy trąbkę: https://www.youtube.com/watch?v=AchiSHDrygw 

 
 

Piątek 12.05.2020 

 

1.Zabawa rytmiczno- ruchowa do piosenki „Przyleciał ptaszek z Łobzowa' 

Przyleciał ptaszek z Łobzowa 

Usiadł na rynku Krakowa/ ruszamy rękami 'skrzydłami” i przykucamy, 

Asa tada rasa x2 

Usiadł na rynku Krakowa / klaszczemy w ręce/ 

https://www.printoteka.pl/public/pic/materials/3270_smok_wawelski_xxl.sq.jpg
https://pracaplastyczna.pl/index.php/legendy/1410-smok-wawelski
https://pl.pinterest.com/pin/430797520582403020/
https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A
https://www.youtube.com/watch?v=d_U6LAs0zR8
https://www.youtube.com/watch?v=AchiSHDrygw


A na tym rynku w Krakowie 

Domy stanęły na głowie/ robimy „daszek”z rąk i pochylamy się do przodu 

Asa tada rasa x2 

Domy stanęły na głowie/ klaszczemy w ręce/ 

I zatańczyły raz, dwa, trzy 

A ptaszek siedzi i patrzy/ trzymamy się za ręce i obracamy w koło/ 

Asa tada rasa x2 

A ptaszek siedzi i patrzy/ klaszczemy w ręce/ 

A kiedy już się napatrzył/ rozkładamy ręce/ 

To sam zatańczył raz, dwa, trzy/trzymamy się za ręce, kołyszemy z nogi na nogę  a potem 

obracamy w koło/ 

Asa tada rasa x2 

To sam zatańczył raz, dwa, trzy 

2. Nasze miasto Kraków ma swój herb i flagę –  to symbole miasta /pokazujemy dziecku 

herb i flagę Krakowa/omawiamy je 

 

- Herb Krakowa 

 

 
 
Źródło: http://www.bwkrakow.pl/nablogu/ciekawostki/symbole-krakowa-i-ich-historia-czesc-1 
 

Kolorowanka: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/herb-krakowa-kolorowanka/ 

 

- Flaga Krakowa: 

 

 
Źródło: http://www.bwkrakow.pl/nablogu/ciekawostki/symbole-krakowa-i-ich-historia-czesc-1 

http://www.bwkrakow.pl/nablogu/ciekawostki/symbole-krakowa-i-ich-historia-czesc-1
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/herb-krakowa-kolorowanka/
http://www.bwkrakow.pl/nablogu/ciekawostki/symbole-krakowa-i-ich-historia-czesc-1


3.Słuchanie  wiersza A. Świrszczyńskiej „Krakowianka” 

Jestem sobie krakowianka,                                                                                                              

mam warkoczyk po kolanka,,                                                                                                                   

mam na głowie śliczny wianek                                                                                                             

-taki zwyczaj krakowianek.                                                                                                                                   

Patrzcie tylko,  mili moi                                                                                               

krakowiaczek przy mnie stoi.                                                                                                             

Prawą nóżką przytupuje,                                                                                                                      

zaraz ze mną  zatańcuje.               

 

 

 

Źródło: https://polalech.pl/krakowski-opis.htm 



   

4.”Strój krakowski „ubierz dziewczynkę i chłopca, a dowiesz się jak nazywają się 

poszczególne elementy krakowskiego stroju ludowego 

https://polalech.pl/krakowski-ubieranka.htm 

5.Wstążki do krakowskiego stroju – praca plastyczna stemplowanie stemplami z 

ziemniaka na paskach papieru 

 Inne propozycje: 

- Układanie puzzli „Sukiennice”                    

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/115592-puzzle-2 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe propozycje: 

 

-Przyleciał ptaszek z Łobzowa 

https://www.youtube.com/watch?v=WVBD1ev2fhQ 

 

-Zabawa „Ogonki” 

https://www.youtube.com/watch?v=QtWhLf0G7Mw 

  

-Liczymy gołębie 

https://pl.freepik.com/premium-wektory/golab-rysunek-miasto-golab-ptak-latajace-golebie-i-

miasto-golebie-ptaki-na-bialym-tle-zestaw-

ilustracji_5954828.htm#page=1&query=golab%20rysunek&position=4 

 

-„Krakowiaczek jeden” 

https://www.youtube.com/watch?v=foAas0ZCkJI&list=RDfoAas0ZCkJI&start_radio=1 

 

- Inne krakowskie legendy: 

 Lajkonik  https://www.youtube.com/watch?v=dcWBmUIU98c  

Pan Twardowski  https://www.youtube.com/watch?v=IJvSy9AEX-Y 

O krakowskich gołębiach https://www.youtube.com/watch?v=ENfQSaJiUCw 

 

 

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://polalech.pl/krakowski-ubieranka.htm
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/115592-puzzle-2
https://www.youtube.com/watch?v=WVBD1ev2fhQ
https://www.youtube.com/watch?v=QtWhLf0G7Mw
https://pl.freepik.com/premium-wektory/golab-rysunek-miasto-golab-ptak-latajace-golebie-i-miasto-golebie-ptaki-na-bialym-tle-zestaw-ilustracji_5954828.htm#page=1&query=golab%20rysunek&position=4
https://pl.freepik.com/premium-wektory/golab-rysunek-miasto-golab-ptak-latajace-golebie-i-miasto-golebie-ptaki-na-bialym-tle-zestaw-ilustracji_5954828.htm#page=1&query=golab%20rysunek&position=4
https://pl.freepik.com/premium-wektory/golab-rysunek-miasto-golab-ptak-latajace-golebie-i-miasto-golebie-ptaki-na-bialym-tle-zestaw-ilustracji_5954828.htm#page=1&query=golab%20rysunek&position=4
https://www.youtube.com/watch?v=foAas0ZCkJI&list=RDfoAas0ZCkJI&start_radio=1


 


