
Witajcie Kochani ! 

Wiecie już , że mieszkamy w Polsce, jesteśmy Polakami.  Nasze miasto, w którym 

mieszkamy to Bytom. Wczoraj poznaliśmy stolicę Polski – Warszawę. Dzisiaj 

zapraszamy Was do kolejnego polskiego miasta, a do jakiego, to dowiecie się z legendy. 

Zadanie 1 : 

Rodzicu przeczytaj dziecku legendę o Smoku Wawelskim, możecie również posłuchać 

piosenki. 

Legenda o Smoku Wawelskim 

 

 

Przed wiekami, za czasów króla Kraka, założyciela krakowskiego grodu, na zboczu 

wawelskiego grodu w wielkiej jamie zamieszkał smok. Było to ogromne zwierzę z paszczą i 

długim ogonem. Pożerał on owce i krowy, które ludzie wypasali na łąkach wzdłuż Wisły. 

Król zdecydował się oddać rękę swojej córki temu, kto zgładzi groźnego smoka. Do Krakowa 

coraz tłumniej zaczęli przyjeżdżać rycerze, żadnemu jednak nie udało się smoka pokonać. 

Wtedy na dworze królewskim pojawił się pewien młody szewczyk Skuba, który obiecał, ze 

poradzi sobie z groźną bestią. Cały orszak otaczających króla rycerzy parsknął śmiechem 

traktując słowa szewczyka jako dobry żart. Szewczyk jednak nie zniechęcił się łatwo. Dnia 

następnego zdobył skórę barana, którą napchał siarką i wystawił ją przed smoczą jamą. Smok 

zwabiony widokiem smacznej przekąski porwał szybko barana i go zjadł. 

Wtedy siarka zaczęła parzyć jego brzuch, smok zionął prawdziwym ogniem. Chcąc uśmierzyć 

palący ból smok zaczął pić wodę z Wisły. Pił, pił i robił się coraz większy i większy aż w 

końcu pękł. I tak sprytny, niepozorny szewczyk uwolnił Kraków od groźnego smoka. W 

zamian dostał rękę królewny, z którą żył długo i szczęśliwie. 

 

Rodzicu rozmawiamy z dzieckiem na temat treści legendy, miasta w którym się to działo, 

wyglądu smoka. Wspólnie ustalamy, że smok był zły dlatego spotkała go kara. Możecie 

posłuchać poniższej piosenki. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=UEDujCiSLYo     PIOSENKA  O SMOKU WAWELSKIM 

 

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


Zadanie 2 : 

Zapraszamy Cię Gwiazdeczko do obejrzenia zdjęć z miasta Krakowa. 

Kraków to stare miasto nad Wisłą. Możemy zobaczyć w nim wiele pięknych zabytków. 

 

 

Zamek Królewski na Wawelu  

 

 

Smok Wawelski 



 

Kościół Mariacki 

 

 

 

 

Barbakan 

 



 

 

 

 

Sukiennice 

 

 

 

Pomnik Adama Mickiewicza 

 

 



Zadanie 3 

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat wyglądu poniższych zdjęć. Gwiazdeczko 

opowiedz, który herb, strój najbardziej ci się podoba i dlaczego? Utrwalamy tu nazwy 

kolorów, wzbogacamy słownictwo, uczymy budowania zdań i wyrażania  swoich opinii. 

     

         

 

 

https://pl.wikipedia.org/ 

Herb Warszawy 

Herb Krakowa 

Herb Bytomia 

https://pl.wikipedia.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.pinterest.com/ 

 

 

Strój Krakowski 

Strój Bytomski 

https://pl.pinterest.com/


Zadanie 4: 

Wybierz spośród smoków tego, którego chcesz i po pomaluj  farbami.  

 

 

 



 

 



 

https://pl.pinterest.com/ 

https://pl.pinterest.com/


Zadanie 6 : 

Rodzicu, pomóż dziecku wyciąć obrazki, a ty Gwiazdeczko naklej brakujące części w 

odpowiednie miejsca. Zachęcamy Was do budowania zamków z klocków , do zabaw w 

księżniczki ,rycerzy i smoki. Przyjemnej zabawy. 

 

https://pl.pinterest.com/ 

 

Opracowanie : Barbara Musiał, Malwina Galwas 

https://pl.pinterest.com/

