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Temat zajęcia nr1 : Legenda o Smoku Wawelskim- poznanie 
baśniowego wątku  związanego z miastem Kraków.

Drogi Rodzicu: Przeczytaj dziecku legendę. Dziecko opowiada 
treść. Następnie wykonajcie zadania z kart pracy ( 4 latki) i z 
książki nr4 str.21 (5 latki). Część matriałów pochodzi z internetu.



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.

Czy to kości wawelskiego smoka?

O kościach smoka krążyły opowieści - mówione, że to one wiszą przy drzwiach 
prowadzących do wawelskiej katedry. O wiszących kościach możecie poczytać 
w artykule Kraków - ciekawostki nie tylko dla turysty.

https://www.trasadlabobasa.pl/tab/artykul/krakow_ciekawostki_dla_mieszczucha_i_turysty/458




Pieczarę groźnego smoka można zwiedzić!

Wejście do niej znajduje się na wawelskim wzgórzu. Wychodzimy na 
bulwary wiślane, przy pomniku Wawelskiego Smoka. Smocza Jama - 
zwiedzanie. 

https://www.trasadlabobasa.pl/tab/miejsce/smocza_jama/110
https://www.trasadlabobasa.pl/tab/miejsce/smocza_jama/110




Zajęcie nr 2:

Marionetka magicznego smoka ( z jednego papierowego talerza.)

 Używając pojedynczego papierowego talerza jako podstawy, udekoruj 
smoka papierowym kolażem, farbą, skrawkami tkaniny lub czymkolwiek innym.

https://1.bp.blogspot.com/-ybbiononDHY/VYYle_HqdnI/AAAAAAAANms/1DaMbyGSDjs/s1600/Paper%2Bplate%2Bdragon%2Bcraft.jpg


Materiały:

• Papierowy talerz

• Nożyce

• Długopis

• Zszywacz / taśma

Materiały do zdobienia (opcjonalnie):

• Farba

• Skrawki tkaniny / papieru

• Googly-eyes

• Patyk rzemieślniczy (na uchwyt lalek)

https://3.bp.blogspot.com/-P8ti0UJe_CA/VYYlfzkIhwI/AAAAAAAANm0/_LJE7rSuJmw/s1600/P6200332.JPG


Krok 1: Wytnij papierową płytkę, jak pokazano powyżej. Najpierw przeciąć na 
pół. Ponownie przeciąć połowę na pół (aby zrobić 2 ćwiartki), a następnie 
ponownie przeciąć jedną z ćwiartek na pół (aby uzyskać 2 ósme).

https://1.bp.blogspot.com/-JKL2X8e3I80/VYYlgzWR30I/AAAAAAAANm8/YTu8CKpzWfo/s1600/P6200333.JPG


Krok 2: Odetnij brzeg płytki z ćwiartki płytki.

https://3.bp.blogspot.com/-qedOu8dNrCc/VYYlhwhG1lI/AAAAAAAANnE/z11JkJ9-WyU/s1600/P6200335.JPG


Krok 3: Wytnij małe trójkąty z krawędzi talerza, aby zrobić ogon, a na 
pozostałym kawałku narysuj głowę smoka.

https://3.bp.blogspot.com/-2o6Suu88tMk/VYYljMhLwJI/AAAAAAAANnM/C4sHvMMK-7M/s1600/P6200336.JPG


Krok 4: Wytnij głowę smoka i nadaj kształt dwóm innym małym kawałkom 
talerzy (ósmym) na skrzydła.

https://2.bp.blogspot.com/-_Tro9HHuIBQ/VYYllIb_4wI/AAAAAAAANnU/_OCfVSuS4jk/s1600/P6200337.JPG


Twój smok jest teraz gotowy do ozdabiania i składania.

https://4.bp.blogspot.com/-NPFExnu8iLI/VYYlm9vgO7I/AAAAAAAANnc/BbDxX13n64E/s1600/P6200339.JPG


Krok 5: (opcjonalnie) Udekoruj! 



https://1.bp.blogspot.com/-ajP1DN1_BKQ/VYYlraIxmUI/AAAAAAAANns/co56xqQvJdI/s1600/P6200345.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-9ZbiiymH4G0/VYYlsf0YqiI/AAAAAAAANn0/nnzYMICY_OA/s1600/P6200348.JPG


https://3.bp.blogspot.com/-2vYIEvMUDUU/VYYluhZ1gOI/AAAAAAAANn8/IyOYC43Zsxg/s1600/P6200352.JPG
https://3.bp.blogspot.com/--B6lag-3U2Q/VYYlvwDx3gI/AAAAAAAANoE/KvaaN0sP0hA/s1600/P6200354.JPG


Krok 6: Po wyschnięciu i przygotowaniu zszyj (lub sklej) kawałki smoka 
razem. Aby wykańczać, możesz przesunąć czarny marker po twarzy smoka i 
dodać wyłupiaste oczy. (Wszystko jest urocze z wyłupiastymi 
oczami). Dodaliśmy również patyki rzemieślnicze na dole, aby zmienić nasze w 
marionetki.

https://3.bp.blogspot.com/-KnWCxIuzZ3U/VYYlxZvYVrI/AAAAAAAANoM/4EDzanqS4j8/s1600/P6200364.JPG


https://3.bp.blogspot.com/-l-XaWTRAPQs/VYYly6SNUrI/AAAAAAAANoU/Siq3r6Ebu6o/s1600/P6200366.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-Ewlk_NWOUNQ/VYYl0HMvrQI/AAAAAAAANoc/EDeADE4uX_0/s1600/P6200369.JPG


Teraz jesteś gotowy do gry! Rzemiosło może być wspaniałym rozszerzeniem 
zajęć, które pobudza zainteresowanie i zrozumienie tematu, jednocześnie 
pozwalając na kreatywność i inne praktyczne umiejętności 
motoryczne. Używamy rzeczy takich jak marionetki do odgrywania ról, są one 
wspaniałe do pracy nad językiem i innymi umiejętnościami mówienia.

https://4.bp.blogspot.com/-TZ8GVs2xbnc/VYYl1g1TsZI/AAAAAAAANok/_DuKRzbz7pc/s1600/P6200378.JPG

