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 „Co słyszysz” – zabawa słuchowa. Rozwijanie koncentracji i chwilowego 

zachowania ciszy. Wsłuchiwanie się przez dzieci w dźwięki, jakie dochodzą z 

otoczenia: kuchni, łazienki, z za okna, z podwórka i nazywanie ich. 

 „Ile wyrazów ma tytuł legendy?” – liczenie wyrazów w tytule książki. Utrwalanie pojęcia wyraz oraz 

utrwalanie poznanych cyfr. Wspólnie czytamy tytuł książki. Dziecko wybiera, które książki są legendami. 

Następnie liczy ile wyrazów ma dany tytuł, odpowiada i rysuje na kartce odpowiednią cyfrę. Np. 

1. „O Lechu, Czechu i Rusie” 

2. „Wars i Sawa” 

3. „O Wandzie co nie chciała Niemca” 

4. „Kot w butach” 

5. „Legenda o Trzech Braciach” 

6. „Księżniczka na ziarnku 

7. „Jaś i Małgosia” 

8. „Mój Brat Niedźwiedź” 

9. „O przerwanym Hejnale” 

10. „O zaczarowanych gołębiach” 

11. „Król Lew” 

12. „O Smoku Wawelskim” 

 „Hej na krakowskim rynku” – słuchanie piosenki, omawianie jej treści, nastroju, przyswajanie słów, 

wspólny taniec podczas refrenu. LINK Posłuchajcie piosenki, możecie pośpiewać wspólnie,  

a w trakcie refrenu jedna osoba zamienia się w lajkonika i tańczy. A może uda Wam się wymyślić  

dodatkową zwrotkę do piosenki? Czekamy na Wasze pomysły.

 

1.Hej, na Krakowskim Rynku 

maki i powoje, maki i powoje, 

chłopcy i dziewczęta, malowane stroje. (bis) 

Ref. Ten Lajkonik, nasz Lajkonik, 

po Krakowie ciągle goni, 

Lajkoniku laj, laj, poprzez caly kraj, kraj, 

Lajkoniku laj, laj, poprzez cały kraj. 

2.Hej, na Krakowskim Rynku, 

tam ludu gromada, tam ludu gromada, 

Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. (bis) 

Ref. Ten Lajkonik, nasz Lajkonik… 

3.Hej, na Krakowskim Rynku  

wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją, 

cisną się mieszczany z wyciągniętą szyją. (bis) 

Ref. Ten Lajkonik, nasz Lajkonik…

https://youtu.be/rjoVyAqCRXQ


 

 Warsztaty czytelnicze. Jaka legenda wiąże się z powyższą piosenką? Czy już wiecie? Posłuchajcie Legendy 

czytanej przez pana Jana Walasa, tatę Marysi i porozmawiajcie o niej: Legenda.mp3  

 Wyliczanka – przypomnienie zabawy „O made flore”: kiedy już nauczycie rodziców tej wyliczanki, 

to możecie zaśpiewać ją cicho, głośno, wolno, szybko itp. A może rodzice znają tę zabawę? Poniżej 

przedstawiamy słowa: 

O made mansi flore,  

O made, o made,  

o madeo deo riki tiki,  

deo, deo, riki tiki, raz, dwa, trzy  

(lub one, two, three). 

 „Kto to jest Lajkonik?” – obejrzyj pochód Lajkonika, który przeszedł ulicami Krakowa – 

https://www.youtube.com/watch?v=48Fgb33Zsl8 

„Lajkonik krakowski, nazywany także konikiem zwierzynieckim lub Tatarzynem, jest jedną z najbardziej 

charakterystycznych postaci krakowskich i jednym z symboli Krakowa. Postać lajkonika składa się 

z manekina konia, który przymocowany jest do pasa osoby, odgrywającej rolę brodatego jeźdźca na koniku. 

Mały konik jest na dwóch nogach, odzianych w czerwone trzewiczki, zaś jeździec ma na głowie wysoką 

szpiczastą czapkę, a w ręce trzyma buławę. Lajkonik jest więc Tatarzynem, który harcuje na białym koniku. 

Ubiór konika i jeźdźca jest przesiąknięty motywami orientalnymi”. Źródło: Internet 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole94/o-lajkoniku-jw.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=48Fgb33Zsl8

