
12. 04.2021 

 

TEMAT DNIA: POZNAJEMY WIARĘ WE 

WŁASNE SIŁY. 

Cel: poznanie wartości „wiara we własne siły” na podstawie bajki; rozwijanie 

umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwalnych w różnych 

sytuacjach; doskonalenie umiejętności budowania komunikatywnej 

wypowiedzi; rozwijanie empatii 

Podstawa programowa: 

OBSZAR SPOŁECZNY 

6. Nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. 

szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – 

obowiązkowość, przyjaźń, radość; 

OBSZAR POZNAWCZY 

2. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą 

języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 

mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia 

głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach. 

5. Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w 

prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i 

rozwiązuje zagadki. 

9. Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w 

otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie. 

OBSZAR FIZYCZNY 

7. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i 

oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, 

używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (słucham) (mówię, opowiadam) 

 

„Legenda o Smoku Wawelskim” –  

słuchanie utworu i rozmowa na temat wiary we własne siły, jaką prezentował szewc Skuba. 

 

Legenda o Smoku Wawelskim 

Weronika Kostecka 

 

Czy wiecie, co upamiętnia krakowski pomnik smoka stojący u stóp Wawelu? Ten potwór jest 

na szczęście z metalu i nikomu nie może zrobić krzywdy, ale jego pierwowzór nie na żarty 

nastraszył mieszkańców Krakowa. 

Dawno, dawno temu, tak dawno, że nikt już nawet nie pamięta, kiedy dokładnie to się 

wydarzyło, w pieczarze pod Wawelskim Wzgórzem zamieszkał najprawdziwszy, straszliwy smok 

ziejący ogniem. Gdy wydawał z siebie złowrogi ryk, drżały ściany wszystkich domów,  

a nawet ściany zamku, w którym mieszkał król Krak. 

Smok polował na pasące się owce i inne zwierzęta. Pożerał je, a gdy tylko ponownie 

zgłodniał, znów wyruszał na łowy, wprawiając w przerażenie wszystkich mieszkańców. Zdarzało mu 

się też porywać bezbronne dziewczęta. Ze strachu o swoje córki i żony krakowianie sami zaczęli 

podrzucać mu pod jaskinię tłuściutkie owce z nadzieją, że gdy potwór się naje, nie będzie 

polował. Wszyscy jednak drżeli na myśl, że w końcu zabraknie zwierząt… 

 Król Krak rozmyślał od rana do wieczora, jak się pozbyć smoka. Ogłosił nawet, że śmiałek, 

który zabije potwora, dostanie w nagrodę rękę królewskiej córki. Kolejni rycerze stawali do walki ze 

smokiem, ale żaden z nich nie zdołał go pokonać. Tym, którzy mieli szczęście, udawało się uciec; 

innych smok pożerał, i to razem ze zbroją. Królewna płakała, król nie spał po nocach ze zmartwienia, 

a mieszkańcy byli coraz bardziej przerażeni. 

Któregoś dnia do zamku przybył szewczyk Skuba i skłonił się przed królem. 

– Wiem, jak uwolnić Kraków od tego podłego potwora! – obwieścił. 

Król wysłuchał całego planu. „To się może udać!” – pomyślał. Jeszcze tego samego dnia szewczyk 

zamknął się w swoim warsztacie i przystąpił do pracy, dodając sobie odwagi wesołą piosenką: 

Może nie jestem rycerzem, 

ale w swój rozum wierzę! 

Wiem, jak Kraków ocalić, 

król mnie na pewno pochwali! 

Potwór nie będzie już szkodzić. 

Król mnie za to nagrodzi! 

Oto, co wymyślił Skuba: zdobył gdzieś piękną, owczą skórę, wypełnił ją siarką i smołą,  

a następnie zszył wszystko tak zręcznie, że wypchana owca wyglądała jak żywa. Nad ranem podrzucił 

ją pod smoczą pieczarę. Gdy tylko smok się obudził i poczuł, że jest głodny, wypełzł na 

zewnątrz i zauważył smakowicie wyglądającą, tłuściutką owcę. Rzucił się więc na nią i połknął 

w całości, mlaszcząc z apetytem olbrzymim smoczym jęzorem. Minęło jednak zaledwie kilka 

chwil, gdy uczucie sytości ustąpiło miejsca straszliwemu pożarowi żołądka. Potwór poczuł, jak 

gdyby ogień trawił go od wewnątrz! 

Z upiornym jękiem smok rzucił się do brzegu Wisły i chcąc ugasić pragnienie, począł pić 

wodę; pił i pił, aż napęczniał tak bardzo, że nagle pękł z hukiem i rozpadł się na milion kawałków! 

Mieszkańcy Krakowa wiwatowali na cześć sprytnego szewca, a król Krak dotrzymał słowa: 

wkrótce Skuba i królewna stanęli na ślubnym kobiercu. Skuba opływał od tej pory we wszelkie 

dostatki, żal mu było jednak porzucić swoje ulubione zajęcie… dlatego nadal szył poddanym buty! 

 

 

 



PYTANIA DO LEGENDY O SMOKU WAWELSKIM 

 

• Jaki straszliwy potwór mieszkał dawno temu w Krakowie?  

• Co stawało się z rycerzami, których król wysyłał do walki z potworem? 

• W jaki sposób Skuba zgładził potwora? 

• Czy szewczyk pokonałby smoka, gdyby nie wierzył w siebie i swój plan? Dlaczego? 

 

 

(piszę, praca z książką) 

 

PRACA Z KSIĄŻKA- KP. 2 str. 25-  

Ćwiczenia małej motoryki. 

Rozmowa o emocjach 

 

(koloruję, rysuję, szkicuję)                                 Doskonalenie percepcji wzrokowej  

 



 

 

POMYSŁ DO WYKORZYSTANIA W DOMU.  

W TYM TYGODNIU POMYSŁ NA DOMOWE WARSZTATY KULINARNE  

 

Warsztaty kulinarne mają wiele zalet – przede wszystkim wpływają na rozwój dziecka, które: 

• poznaje i rozróżnia owoce, warzywa i inne składniki potrzebne w kuchni; 
• rozwija swoją kreatywność – szczególnie dobrze widać to podczas przygotowywania 

deserów z owocami i/lub galaretką. Każda przekąska na pewno będzie nieco inna; 
• rozwija zdolności manualne – przelewa, przesypuje, miesza różne składniki ze sobą; 
• uczy się czerpania przyjemności z gotowania – zabiegani rodzice nie zawsze mają 

czas przekazać dzieciom, że wspólne spędzanie czasu w kuchni naprawdę może 
sprawiać mnóstwo frajdy; 

• uczy się planowania sobie pracy i współpracy z innymi; 
• doskonali matematykę – np. poprzez odliczanie liczby potrzebnych owoców. 

 (ćwiczę, bawię się, współpracuje) 

 

OWOCOWE SZASZŁYKI I NIE TYLKO – wykonanie smakowitych, owocowych 

szaszłyków zajmuje dosłownie chwilę. Proponujemy szaszłyki po czekoladowym tuningu! 

 

Potrzebne będą:  

owoce (mango, jabłka, banany, truskawki itd.);  

czekolada deserowa, oliwa, długie wykałaczki; 

 

Sposób wykonania: czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Dokładnie wymieszaj z niewielką 

ilością oliwy. Pokrojone na kawałki owoce nadziewaj na wykałaczki i maczaj je w płynnej 

czekoladzie. UWAGA! Decydując się na ten przepis ryzykujesz czystość ubrań ☺ Pamiętaj 

zatem o odpowiednim „zabezpieczeniu terenu”, bo taką atrakcję dzieci na pewno 

zapamiętają na długo. 

 ( ZDJĘCIE POGLĄDOWE)  

 



 

 

 
 


