
W tym tygodniu 12-16.04.2021 zajmiemy się tematem: "Legendy krakowskie - podróż przez historię 

wehikułem czasu", realizacja zadania z projektu Kocham Kraków. 

*** 

 Przeczytajcie dzieciom artykuł o tym dlaczego powstawały legendy? LINK 

 Następnie wykonajcie ćwiczenie GŁUCHY TELEFON, żeby zrozumieć proces powstawania legendy 

LINK 

 Zabawy poranne: 

-Marsz po obwodzie koła. 

-„Kto ma taki kolor?” - zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa. Rodzina siada na dywanie. Na 

hasło: kto ma kolor czerwony, wstaje osoba 

i zmienia miejsce. Zabawę prowadzimy, wymieniając różne kolory, aż wszyscy zmienią swoje miejsca. 

-„Pajace” – zabawa ruchowa z elementem podskoku. Naśladujemy podskoki pajaca. 

-„Wiatraczki” – zabawa ruchowa z elementem równowagi. Obracamy się wokół własnej osi. Na jedno 

uderzenie w bębenek/klaśnięcie zatrzymujemy się i stajemy na jednej nodze, na dwa uderzenia stajemy 

na dwóch nogach na baczność. 

*** 

 Czym jest legenda? – wyjaśnienie pojęcia. Słowo legenda pochodzi od słowa „legere” i oznacza 

„czynność czytania”. Lecz zanim ludzie zaczęli czytać legendy, najpierw przekazywali je sobie ustnie. 

Są to opowieści o świętych, bohaterach czy przestępcach lub stworach, a także o cudownych 

wydarzeniach. Składają się często z nieprawdopodobnych albo nierealnych motywów, lecz osadzone 

są w wydarzeniach historycznych lub historycznie prawdopodobnych. W XIX wieku „legendą” 

zaczęto nazywać gatunek literacki. Kultura Krakowa w dużej mierze oparta jest na legendach. Nikt 

nie wyobraża sobie naszego miasta bez Smoka Wawelskiego, księżniczki Wandy, pana 

Twardowskiego czy Lajkonika. Wiele zwyczajów czy tradycji opartych jest na legendach.  

 „Jaka to legenda?” – zabawy słowno – obrazkowe. Kształcenie umiejętności właściwego podawania 

tytułu legendy na podstawie ilustracji, która kojarzy się z legendą. 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole94/artykul-dlaczego-powstawaly-legendy.pdf
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole94/cwiczenie-gluchy-telefon-zrozumienie-procesu-powstawania-legendy.pdf


 
źródła obrazków: Internet 

 

O jakiej legendzie dzisiaj usłyszymy? – zagadka słuchowa: zagadka - LINK 

  

 Warsztaty czytelnicze. Posłuchajcie Legendy czytanej przez panią Dobromiłę Lebiecką,  

mamę Radochny: Legenda.mp3 

 Porozmawiajcie o ważnych wydarzeniach: Czy strażnicy pilnowali Krakowa ? Kto ostrzegł 

mieszkańców ? Czy obronili miasto ? Co się stało z trębaczem ? Jak Krakowianie upamiętnili to 

wydarzenie ?  

 Możecie narysować rysunek/ilustracje o dzielnym trębaczu do legendy. 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole94/02-hejnal.mp3
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole94/legenda-o-hejnale-wg-jana-adamczewskiego.mp3


 Zabawy i ćwiczenia ruchowe dla dzieci w domu, filmik - LINK 

*** 

 „Zabawa w teatr” - zorganizowanie kącika w domu. Gromadzenie różnych rekwizytów, pluszaków, 

pacynek do zabawy w teatr.  

 „Szukamy skarbu” – zabawa dydaktyczna. Wdrażanie do prawidłowego określania kierunków 

i położenia przedmiotów w przestrzeni. Dzieci w zabawie stosują pojęcia: na prawo od, na lewo od, 

daleko, dalej, najdalej, mierzenie krokami stopa za stopą. Należy schować przedmiot/skarb, 

a zadaniem dziecka jest tak pokierować tatą/mamą/rodzeństwem, żeby udało się go znaleźć. 

*** 

 Informacje dodatkowe dla rodziców. Mało znane i nieznane legendy krakowskie. Podajemy 

legendy, do których nieco trudniej dotrzeć. Ułożone są w porządku chronologicznym jeśli chodzi o ich 

powstanie lub czas, którego dotyczą. LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvvewNwtu_c
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole94/malo-znane-i-nieznane-legendy-krakowskie.pdf

