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Kochane Pszczółki –witamy Was w nowym tygodniu - zapraszamy do pracy i zabawy.  

 

1. Na początek zilustrujcie gestami piosenkę „Głowa, ramiona, kolana, pięty” link do 

zabawy https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 Jeszcze troszkę się poruszamy: 

 „Jedzie rowerek” – jest to zabawa wzmacniająca mięśnie brzucha. Dziecko leży na plecach, unosi 

w górę nogi naśladując pedałowanie, rodzic może wydawać polecenie typu: 

- jedziemy pod górkę powoli, dziecko odpowiednio naśladując tempo. 

- jedziemy z górki na pazurki, ruchy dość szybkie, 

- jedziemy po ścieżce rowerowej , ruchy nóg umiarkowane. 

 

2. Zabawa dla tych którzy nie są jeszcze zmęczeni! Z elementem biegu „ Biegiem, biegiem” 

Dziecko idzie po mieszkaniu i powtarza – chodzę , chodzę, chodzę, chodzę, chodzę, chodzę. 

Dziecko podskakuje – hop, hop, hop, hop, hop, hop, 

Dziecko biega ostrożnie i mówi- biegnę, biegnę, biegnę, biegnę, biegnę, biegnę, 

Dziecko zatrzymuje się w bezruchu i mówi – teraz stop, teraz stop, teraz stop ( 3 razy) 

Następnie dziecko mówi – pływam, (6 razy ) idzie z rozłożonymi rękami naśladując ruch jakby 

płynęło żabką. 

A następnie powtarza czynności od słów „ hop, hop” do „teraz stop, teraz stop” 

Dziecko wypowiada słowo: latam (6 razy )- idzie naśladując rękami ruch skrzydeł. Dalej powtarza 

czynności jak wcześniej od słowa „hop” do „teraz stop”. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


3. Zagadka słuchowa „Co to za melodia”– dzieci wysłuchują hejnał z Wieży Mariackiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=i6R_v0ZCg4M 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z6Oa3Gbi7c 

Rodzic pyta co to za utwór? Z jakim miastem dzieci go kojarzą?  

Rodzic opowiada dziecku legendę związaną z hejnałem.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6R_v0ZCg4M
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6Oa3Gbi7c


 

Możecie legendę obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A 

 

 

 

4. Poznajcie najważniejsze zabytki Krakowa 

 

Zapraszamy na wycieczkę po Krakowie 

https://www.youtube.com/watch?v=CQbzM9T53Vs 

https://www.youtube.com/watch?v=m1uTRmL9Eik 

https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw 

https://www.youtube.com/watch?v6eUvzOFR2nQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A
https://www.youtube.com/watch?v=CQbzM9T53Vs
https://www.youtube.com/watch?v=m1uTRmL9Eik
https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw
https://www.youtube.com/watch?v6eUvzOFR2nQ


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



5. Poznajcie krakowskie stroje ludowe 

Strój krakowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych strojów ludowych w naszym kraju. 

Przez długi czas uznawany był też za strój narodowy. Do tej rangi podniósł go m.in. udział 

krakowskich kosynierów w powstaniu kościuszkowskim. 

https://www.youtube.com/watch?v=iecTee6DKwQ 

https://www.youtube.com/watch?v=OD8dmhV_P1I 

 

         

https://www.youtube.com/watch?v=iecTee6DKwQ
https://www.youtube.com/watch?v=OD8dmhV_P1I


 

 

Strój Krakowianek jest bardzo barwny. Nakryciem głowy dziewczyny jest 

wianek ze sztucznych kwiatów przybrany kolorowymi, spływającymi na plecy 

wstążkami. Na śnieżnobiałą, ozdobioną angielskim haftem koszulę zakłada aksamitny 

gorset wyszywany kolorowym haftem, przystrojony błyszczącymi, różnobarwnymi 

cekinami, koralikami, chwościkami, tasiemkami i wstążeczkami. Kwiecistą, suto 

marszczoną spódnicę przewiązuje w pasie białym, tiulowym fartuszkiem zwanym 

zapaską, którego ozdobą jest misterny haft angielski. Na nogach nosi trzewiki, 

najczęściej czarne, związywane czerwoną tasiemką. Uzupełnieniem stroju są naturalne 

korale, których czerwień pięknie kontrastuje z bielą koszuli. 

 



 

 

Chłopak nosi czapkę krakuskę, czyli czerwoną rogatywkę otoczoną czarnym 

barankiem, przystrojoną pękiem pawich piór i kolorowymi wstążkami. Na białą lnianą 

koszulę, ozdobioną pod szyją czerwoną tasiemką, zakłada długi do kolan kaftan bez 

rękawów, szyty z ciemnego sukna, z czerwonym podbiciem, obszyty dekoracyjnymi 

chwościkami i guzikami. Kaftan opasuje białym skórzanym pasem nabijanym 

ćwiekami. Z boku pasa zwisają ozdobne blaszki zwane brzękadełkami. Portki, czyli 

jasne płócienne spodnie w czerwone prążki nosi wpuszczone w wysokie skórzane buty 

z cholewami. Mężczyźni przywdziewają jako okrycie wierzchnie białą sukmanę z 

czerwonymi wypustkami. 

 



6. A teraz posłuchajcie legendy „O smoku wawelskim” (oprac. Edyta Wygonik) 

Zdarzyło się to dawno, dawno temu, w czasach, kiedy Kraków był niewielkim grodem nad 

Wisłą na wzgórzu Wawel. Władzę w grodzie sprawował książę Krak. Był władcą niezwykle mądrym 

i słynął ze sprawiedliwych rządów. Czynił wszystko, aby jego poddanym żyło się dobrze i dostatnio. 

Gród rozwijał się, dobrze funkcjonowały handel i rzemiosło, przybywali z dalekich stron liczni 

podróżni. Wszyscy z radością patrzyli, jak Kraków staje się piękniejszy.  

 

Ale pewnego poranka wszystko się zmieniło. Oto w nocy do jaskini wśród skał wawelskiego 

wzgórza przybył straszliwy smok – był wielki, ciało jego było pokryte zielonkawą łuską, niesamowicie 

głośno ryczał, a z jego potężnej paszczy wydobywał się ogień. Na dodatek zjadał ludziom zwierzęta 

gospodarskie.  

 

W grodzie nastała wielka trwoga. Ludzie bali się przechadzać ulicami tak jak dawniej i nie 

czuli się już tak szczęśliwi, jak przed przybyciem bestii. Zmartwiony król nie wiedział, jak obronić 

swoich poddanych przed potworem. Radził się mędrców, ale oni nie potrafili pomóc. Król, choć 

niezwykle odważny, nie czuł się na siłach, aby pokonać smoka w walce. Ogłosił więc, że czeka na 

śmiałka, który obroni jego gród przed smokiem. Obiecał za to nagrodę – rękę swej córki i połowę 

majątku.  



 

Wielu odważnych stawało do walki, a wraz z przybyciem do Krakowa każdego z nich w 

sercach mieszkańców budziły się wielkie nadzieje. Przyjeżdżali rycerze z dalekich stron i królewicze 

z sąsiednich królestw. Ich trud okazywał się daremny. Smok wciąż miał się dobrze, a co więcej – 

wszyscy bali się go z dnia na dzień jeszcze bardziej.  

 

Aż któregoś dnia na dwór Kraka przybył młody szewc Skuba. Pokłonił się nisko i rzekł:  

– Mój władco, ja pokonam smoka. Nie jestem wprawdzie rycerzem, ale daj mi, proszę, szansę.  

– Jak tego dokonasz, chłopcze? – zdziwił się władca.  

– Tylu silniejszym od ciebie nie udało się... No, ale dobrze, skoro chcesz.  

Szewczyk postanowił zgładzić bestię podstępem. Wypchał skóry owcy i wołu siarką oraz 

smołą, zaszył je, aby wyglądały jak prawdziwe zwierzęta, a następnie zaniósł w nocy pod smoczą 

jamę. Był pewny, że żarłoczny smok będzie chciał je zjeść. 

 



I nie mylił się. Rzeczywiście, rano smok natychmiast połknął zwierzęta. Ale zaraz po tym 

poczuł, że w jego brzuchu płonie. Szybko pobiegł nad rzekę Wisłę i zaczął pić wodę. Mieszkańcy z 

niepokojem obserwowali zachowanie niebezpiecznego potwora, a ten pił, pił, pił... Stawał się przy tym 

coraz grubszy i grubszy, aż w końcu... pękł.  

 

Radosna wieść o pokonaniu smoka szybko rozeszła się po okolicy i oczywiście dotarła do 

Kraka. Ludzie znów mogli się uśmiechać i żyć bezpiecznie.  

Krak wynagrodził szewczyka za to, co zrobił. Skuba pojął za żonę jego piękną córkę i otrzymał 

połowę majątku. Ze skóry smoka wykonał natomiast kilkaset par butów. Od tamtego zdarzenia minęło 

wiele wieków, a w Krakowie wciąż istnieje jama, w której mieszkał kiedyś ten straszny smok.  

 

Legendę możecie również obejrzeć tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=6dIrCuLCelM 

https://www.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk  (teatrzyk kukiełkowy) 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

-„Kto mieszkał w jamie pod Wawelem?”,  

-„Co robił smok?,  

-„Kto próbował pokonać smoka?”,  

-„Na jaki pomysł wpadł mały szewczyk?”,  

- „Co się stało na końcu ze smokiem?”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dIrCuLCelM
https://www.youtube.com/watch?v=-hjgkHeMOGk


7. Ułóżcie historyjkę obrazkową na podstawie legendy. 

Po wysłuchaniu utworu spróbujcie ułożyć lub wskazać kolejność wydarzeń na obrazkach.  

 

 

 



8. Lajkonik –poznajcie symbol Krakowa - lajkonika krakowskiego, nazywanego także konikiem 

zwierzynieckim lub Tatarzynem. Postać lajkonika składa się z manekina konia, który przymocowany 

jest do pasa osoby, odgrywającej rolę brodatego jeźdźca na koniku. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQeFOW6WgQg 

https://www.youtube.com/watch?v=VGa7V2iU1hU 

 

„Legenda o Lajkoniku” 

Dawno temu Polska toczyła liczne wojny z hordami tatarskimi.  Podczas jednego ze 

swoich  najazdów Tatarzy dotarli w okolice Krakowa. Tego dnia z nieba lał się żar jak to zwykle bywa 

w święto Bożego Ciała. Mieszkańcy Krakowa zgromadzili się na tradycyjnej procesji, kiedy zostali 

zaalarmowani, że najeźdźcy pustoszą przedmieścia Zwierzyńca. 

Rozpacz i przerażenie ogarnęły krakowiaków. Jak tu sobie poradzić z taką dziką siłą? Czy uciekać, 

chronić życie, czy może przekupić Tatarów daniną, a może stanąć do walki? Tak radzili mieszczanie 

i uradzić nic nie mogli. 

Skoczył wtedy jeden ze Zwierzynieckich flisaków, włóczkami zwanych, chwycił chorągiew z Orłem 

Białym używaną na procesji, i zakrzyknął do mieszczan: 

- Choćbym miał zginąć to nie pozwolę na grabienie naszej ziemi! 

https://www.youtube.com/watch?v=jQeFOW6WgQg
https://www.youtube.com/watch?v=VGa7V2iU1hU


Po tych słowach ruszył w kierunku Zwierzyńca. Za nim ruszyli inni włóczkowie i wielu innych 

mieszczan. Im bliżej byli hordy tatarskiej tym więcej obrońców szło z nimi. Walka była długa i zacięta, 

ale w końcu najeźdźcy zostali pokonani. Zaś chłopak, który poprowadził mieszkańców 

Krakowa  przystrojony w strój wodza tatarskiego z wielkimi wiwatami został przyjęty na rynku miasta. 

Pochód ten do dziś jest powtarzany, a przebrany w tatarskie odzienie włóczek Lajkonikiem jest zwany. 

Przebieg obchodów 

Obchód Lajkonika ma barwny przebieg, ustalony jeszcze w XIX w. Około godziny 12.00, w czwartek, 

osiem dni po Bożym Ciele, na dziedzińcu klasztoru ss. Norbertanek gromadzi się 

orszak Lajkonika. Obok silnego mężczyzny, który jest zdolny wcielić się w rolę tytułową, tj. przez ok. 

8 godzin harcować po mieście z rynsztunkiem ważącym 30 kg., w skład orszaku wchodzi chorąży 

wraz z pomocnikiem, orszak włóczków i orkiestra, zwana mlaskotami. Intrygująca nazwa tej orkiestry 

pochodzi od nazwiska jakie nosiła znana zwierzyniecka rodzina muzyków. Pierwszym obrzędem 

pochodu jest taniec przed ksienią ss. Norbertanek, która ogląda taniec Lajkonika z okna. Ksienia też 

jako pierwsza płaci tatarzynowi zwyczajowy haracz. Następnie cały orszak rusza w drogę, idąc 

ulicami T. Kościuszki, Zwierzyniecką, Franciszkańską i Grodzką do Rynku Głównego, gdzie 

pod Wieżą Ratuszową ustawiona jest estrada. Pochodowi orszaku towarzyszą dźwięki orkiestry. 

Wśród granych melodii najbardziej charakterystyczną jest marsz zaczynający się od słów: 

Ten Lajkonik, nasz Lajkonik 

po Krakowie zawsze goni 

Lajkoniku laj laj 

poprzez cały kraj(2x) 

Po drodze Lajkonik wstępuje do okolicznych barów, sklepów a nawet biur wszędzie 

wyczyniając swe harce i …koniecznie ściągając haracz. Haracz ściąga też orszak od tłumnie 

zgromadzonych krakowian, którzy wrzucają grosiwo do koszyka przytroczonego do pasa Lajkonika. 

W czasie przemarszu najpiękniejszy taniec tatarzyn wykonuje pod krakowską filharmonią, a 

najdostojniejszym gościem, którego odwiedza jest biskup krakowski.  

Około godziny 19.00 znużony Lajkonik przybywa pod Wieżę Ratuszową, ma jednak jeszcze 

dość siły aby odtańczyć swój taniec przed prezydentem Krakowa, który obowiązkowo i posłusznie 

stawia się przed obliczem chana tatarskiego. Nic dziwnego. Dopiero zapłacony przez Ojca Miasta 

haracz, zabezpiecza miasto przed groźbą wielu nieszczęść jakie mogłyby spotkać Kraków. 

Najważniejszym elementem tańca Lajkonika, jest tzw. zawijanie chorągwią  lub pokłon miastu. 



Chorąży zatacza koło chorągwią, na której wyobrażony jest polski orzeł i herb Krakowa, 

a Lajkonik biegnie za chorągwią, usiłując trafić buławą trzymaną w prawicy w „szybującego” orła. 

Prawidłowe wykonanie tego elementu to wielka sztuka. 

 Po odebraniu haraczu i zawinięciu chorągwią, Lajkonik wypija jeszcze toast za pomyślność 

Krakowa, a następnie powoli zmierza do restauracji Hawełka, która od lat ma zaszczyt i honor gościć 

spracowanych włóczków na obiedzie, a raczej gorącej kolacji. 

I wreszcie na koniec wypada zapytać skąd ta dziwna nazwa - Lajkonik. Konik zgoda ale czemu 

laj. Otóż wg. jednej wersji to laj to zniekształcone lej. Konik bowiem, jak przystało na 

groźnego tatarzyna uderza – czyli leje - napotkanych przechodniów swą buławą. Rzadki to przypadek, 

ale uderzeni nie obrażają się, a pominięci chętnie nadstawiają karki i głowy. Tradycja mówi, że 

uderzenie to przynosi szczęście. Inni mawiają, że laj pochodzi od zachęty - Hulaj koniku, hulaj. Tak 

czy inaczej, jeżeli ktoś szuka szczęścia a nie znalazł, zapraszamy do Krakowa. Osiem dni po święcie 

Bożego Ciała, za cenę jednego sińca na ramieniu, można zapewnić sobie szczęście, przynajmniej na 

najbliższy rok. Tylko nie wolno zapomnieć o haraczu !!! 

 

9. Teraz czas na odrobinę ruchu – spróbujcie zatańczyć krakowiaka  

https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs 

https://www.youtube.com/watch?v=uhxEgNW5tvY 

  

 

10. Praca plastyczna „Smok wawelski” – zachęcamy Was do wykonania pracy plastycznej (do wyboru) 

 

A) Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą: 

- kartka papieru w dowolnym kolorze, 

- zielona farba plakatowa, 

- pędzelek, 

- biały i czarny kawałek papieru lub plasteliny (na oczy), 

- mazak, 

-  nożyczki, 

- klej. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs
https://www.youtube.com/watch?v=uhxEgNW5tvY


Malujemy stopę dziecka zieloną farbą i odbijamy ją dwa razy na kartce, tak jak na zdjęciu poniżej. 

Następnie mazakiem malujemy zęby smoka. 

Z białej i czarnej kartki wycinamy po 2 koła – większe i mniejsze. Będzie to oko naszego smoka – 

przyklejamy oko. Możecie je również zrobić z plasteliny.  

Smok gotowy  

 

 

 

 

B) Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą: 

 

- rolka po papierze toaletowym, 

- zielona farba, 

- plastelina,  

- bibuła (czerwona, żółta, pomarańczowa),    

- nożyczki, 

- klej 



Rolkę po papierze malujemy zieloną farbą – przyklejamy do niej oczka i nos z plasteliny, a na koniec 

doklejamy pocięte paski bibuły. 

Teraz możecie zamienić się w prawdziwego zionącego ogniem smoka – wystarczy dmuchać w środek 

rolki  

Życzymy udanej zabawy i czekamy na efekty Waszej pracy . 

 

   

  



 

 

 

 

11. W książeczkach wykonajcie zadania !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- 4 – latki – Karty pracy cz. 2 – ZIELONA- do strony 43 (włącznie), 

- 5 –latki – Karty pracy cz.5 – POMARAŃCZOWA - do strony 11 (włącznie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karty pracy dla chętnych: 

Pokoloruj obrazek gołębia- turysty  

 

 



 

 

 

 

 



Pokoloruj obrazek 

 

 



 


