
Cele: 
yy zapoznanie dzieci z baśniowym wątkiem związanym  

z Krakowem, 
yy wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy: stolica, król, 

szewczyk, zamek, rycerz, 
yy wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, 
yy uwrażliwienie dziecka na różnicę między dobrem, a złem.

Potrzebne materiały:
yy plansza Kocham przedszkole. Śladami legend,
yy tekst legendy o Smoku Wawelskim,
yy chusta animacyjna,
yy 2 arkusze kolorowego papieru technicznego formatu A3, 
yy kolorowe kartki A4, 
yy klej, 
yy kolorowa bibuła, 
yy nożyczki, 
yy czarny flamaster.

Przebieg zajęć:
I.	 	Rozmowa	nawiązująca	do	planszy	Kocham	przedszkole.	
Śladami	legend:	

yy co jest przedstawione na planszy? 
yy dlaczego te postacie zostały pokazane na planszy? 
yy z czym się wiążą? 
yy czy znasz legendy o postaciach przedstawionych  

na tych pomnikach? 
II.	 	Wysłuchanie	legendy	o	Smoku	Wawelskim	 
czytanej	przez	N.	omówienie	treści	legendy: 

yy o czym opowiada ta legenda? 
yy jak się nazywał król, który mieszkał na wawelu? 
yy gdzie mieszkał smok wawelski? 
yy w jaki sposób zagrażał mieszkańcom krakowa? 
yy kto go próbował pokonać? 
yy w jaki sposób smok został pokonany? 
yy jak się nazywał pogromca smoka? 
III.		Kogo	porwał	Smok	Wawelski?	–	zabawa	z	chustą	
animacyjną

yy dzieci stoją wokół chusty, trzymając ją pod brodą.  
Pod chustą ukrywa się jedno dziecko – smok wawelski.  
Gdy dzieci zamykają oczy, smok porywa jedno z nich pod 
chustę. Następnie dzieci otwierają oczy i starają się odgad-
nąć, kto zniknął. Sprawdzają to, unosząc chustę. W kolejnej 
rundzie dzieci zamieniają się miejscami wokół chusty.

IV.		Praca	plastyczna	nawiązująca	do	legendy	o	Smoku	
Wawelskim:	

yy wyciąć paski z arkuszy kolorowego papieru technicznego  
w formacie A3 (po 3 paski z każdego arkusza).
yy złożyć i skleić paski w taki sposób, by pętle były ze sobą 

połączone (jak w łańcuchu) – aby utworzyły pękaty brzuch 
smoka.
yy na złożonym arkuszu kartki A4 narysować czarnym 

flamastrem głowę smoka, oczy i nozdrza. Wyciąć, posklejać 
i przymocować do smoczego brzucha.

yy wyciąć trójkąty ze ścinków kartonu. Uformować z nich 
kolce i przykleić do smoka. 

yy wyciąć płomień z czerwonego papieru. Wkleić płomień  
do paszczy smoka. 

yy wyciąć z kolorowej bibuły skrzydła i przymocować  
je do smoka. 
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Roczne przygotowanie przedszkolne

ScenariuSz zajęć przedStawionych  
w filmie pt. „Śladami legend  
– legendy polSkie”

nawiązanie do Podstawy Programowejz 14.02.2017: 
i. obszar fizyczny
6)  inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, 

materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
7)  wykonuje czynności, takie jak: […] trzymanie przedmiotów jedną ręką  

i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształ-
towanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, 
kreślenia i pierwszych prób pisania;

8)  wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawi-
dłowej postawy ciała;

9)  wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na roz-
poczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie  
i pisanie.

ii. obszar emocjonalny
4)  przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych  

dla dziecka form wyrazu;

iii. obszar społeczny
5)  ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz 

przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy 
w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas 
odpoczynku;

8)  obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty 

werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec 
innego dziecka, grupy.

iV. obszar poznawczy
1)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy, znajdujących się  

w bliskim otoczeniu, za pomocą komunikatów pozawerbalnych: […]impresji 
plastycznych, technicznych, […], konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału 
naturalnego;

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 […];

3)  odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste 
od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

5)  odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach […];
8)  wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, ma-

zakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa 
w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, […], samodzielnie planuje ruch […], 
określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

10)  wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy[…], nazywa wybrane symbole 
związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, 
bajkach, np. o smoku wawelskim […]

11)  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, 
zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej 
przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość […];

14)  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej 
osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą 
i prawą;

Prace Plastyczne

Pobierz dodatkowe materiały  z cyklu kocham Przedszkole  z ucze.Pl



 Karty pracy cz. 1–4

 Książka do czytania

 Wycinanka

 Piszę i liczę

W pudełku dla dziecka:

Wędrując z tropicielami, dzieci poznają litery i liczby, 
samodzielnie odkrywają świat przez eksperymentowanie  
i wnioskowanie. Ćwiczą słuch, trenują wzrok, rozwijają mowę,  
 a przy tym zaspokajają naturalną potrzebę ruchu!

Nowość

Nasze  
publikacje  możesz zamówić  w księgarNi  iNterNetowej  sKleP.WsiP.Pl


