Witam, kilka propozycji zajęć na kolejny tydzień.

LEGENDY POLSKIE

SMOK WAWELSKI
Z. Dmitrocy

Dawno temu do Krakowa,
straszny potwór przywędrował.
Mieszkał w jamie pod Wawelem
i szkód ludziom robił wiele.

Ryczał, aż się trzęsły domy,
i okropnie był łakomy.
Ciągle zjadał owce, krowy
i domagał się wciąż nowych.

Wielu zuchów przybywało,
ze złym smokiem walczyć śmiało.
Wszyscy bardzo się starali,
ale go nie pokonali.

W końcu pewien szewczyk mały,
wpadł na pomysł doskonały.

Wypchał siarką brzuch barana,
i pod bramę zaniósł z rana.

Smok barana zjadł ze smakiem,
potem miał pragnienie takie,
że nad Wisłę prędko zbiegł,
pił tak długo, że aż pękł…

Proszę z dzieckiem porozmawiać na temat wierszyka.
•
•
•
•
•

Kto mieszkał w jamie pod Wawelem?
Co robił smok?
Kto próbował pokonać smoka?
Na jaki pomysł wpadł szewczyk?
Co się stało na końcu ze smokiem?

Proszę wykonać kartę pracy nr.28

LEGENDA O ZŁOTEJ KACZCE
Polecam Państwu obejrzeć legendę na „youtoube”, wybór wersji pozostawiam
na Państwu. Proszę wykonać zadanie z wyprawki plastycznej nr. 19 (na obrazku jest
kaczka).

KOZIOŁOEK MATOŁEK
Myślę, że w tym przypadku należy obowiązkowo obejrzeć jeden z odcinków bajki,
wybór odcinka dla Państwa.
„Szorty koziołka” – praca plastyczna, proszę narysować flamastrem kontur spodenek,
potem dziecko wykleja czerwonymi kawałkami papieru lub innym materiałem szorty
koziołka.

O TORUŃSKICH PIERNIKACH
LEGENDY
Iwona Róża Salach

Każde miasto ma legendę,
tak się dziwnie składa.
Znam sam, kilka, może osiem,
więc je opowiadam.

Wielki Bazyliszek mieszkał w Krakowie,
od jego spojrzenia ginęli wrogowie.
Zaś w Warszawie mała Kaczka
skarbu pilnowała.
Biedak znalazł jej kryjówkę, więc mu trochę dała.
W Toruniu piekarczyk pierniki serwuje.
Popiela zjadły myszy to było w Kruszwicy.

Baśnie i legendy
znamy od stuleci.
Chętnie ich słuchają
dorośli i dzieci.
Bardzo proszę o wykonanie zadania z numerem 20 (jest tam pierniczek).
Pozdrawiam serdecznie, jeżeli mają Państwo jakieś pytania proszę dzwonić 508 597 829.

