
 
PIĄTEK 
Dzisiaj też jesteśmy w Krakowie i poznamy legendę o ,,Gołębiach krakowskich ,, 
 
1. Posłuchajcie legendy  pt; ,,Gołębie księcia Probusa,, 

https://www.youtube.com/watch?v=ENfQSaJiUCw/6.47/                                                      
Odpowiedzcie na pytania;                                                                                                                      
    - Co sprzedają krakowskie przekupki ?                                                                                      
    - Do kogo poszedł po radę książę?                                                                                                    
    - Co stało się, gdy wróżka wymówiła zaklęcie ?                                                                                     
    -  W co zamieniły się kamyki?                                                                                                                          
    - Dokąd jechał książę Probus?                                                                                                                       
    - Dlaczego książę nie wrócił do Krakowa?                                                                                         
    - Kogo szukają w tłumie gołębie? 
 

2. Wykonaj sylwetę gołębia /załącznik 1/ - maluj plasteliną, farbami lub wyklej bibułą, wydzieranką 
z gazety… Jeśli masz piórka – wykorzystaj je. Dobrej zabawy! 
 

3. Posłuchajcie piosenek; możecie też zaśpiewać razem z wykonawcami. Zachęcamy…  
https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs    -   ,, Zasiali górale,, /3.00/ 
https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo   -    ,,Płynie Wisła, płynie,,/2.31/ 

 
4. Teraz wstajemy z kanapy i ruszamy się. Zabawy ruchowe dla dzieci /4.07/ 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
 

5. Krótkie podsumowanie/dokończcie zdania; 
 1) „Konik zwierzyniecki”  to….      
2)  Brama …………  
3) Mieszkał w niej smok. 
4) Krakowianka ma go na głowie. 
 5) Wzgórze, na którym znajduje się Zamek Królewski to …………. 
 6) Hejnalista grał na …………… 
7) W jakie ptaki zamieniła wróżka rycerzy?  
 8) Wymień 3 ciekawe miejsca Krakowa.  

 
6. Oto fragment wiersza W. Chotomskiej  pt. ,,Smok ze smoczej jamy,, – przeczytajcie   go wspólnie 

i  może uda się wam nauczyć tego  fragmentu na  pamięć /tekst poniżej/. 
 
Wiersz /fragment/ 
Za panowania króla Kraka 
zdarzyła sie historia taka; 
W Smoczej Jamie, pod Krakowem 
mieszkał sobie taki smok, 
co na widok stada owiec 
zaraz głośno cmokał ; Cmok!  
Potem bardzo głośno mlaszcząc, 
zjadał owce raz – dwa – sześć 
i za chwilę , kłapiąc paszczą, 
patrzył, co by jeszcze zjeść. 
 

7. Praca plastyczno-techniczna ,,Wieże z rurek,, (ZAŁĄCZNIK 2) - spróbujcie wykorzystać rurki po 
papierze i zbudować budowle zamkowe z wysokimi wieżami. Ozdobić i pokazać swoje prace na 
zdjęciu. Zachęcamy i życzymy miłego tworzenia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ENfQSaJiUCw/6.47/
https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs
https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


8. Dzisiaj zamiast ćwiczeń i zabaw gimnastycznych w domu, proponujemy rodzinne wyjście                     
na powietrze. Możecie zabrać ze sobą rower, hulajnogę, piłkę, skakankę, a może szkło 
powiększające do obserwacji przyrodniczych… Pobiegajcie sobie, poskaczcie, pokonujcie różne 
napotkane przeszkody. Może narysujecie kolorową kredą coś fajnego! Może gigantycznego  
smoka wawelskiego lub małego gołębia z krakowskiego rynku…… POWODZENIA!!! 
A może spotkacie przedszkolnego kolegę lub koleżankę. Tylko pamiętajcie o przestrzeganiu 
zasad - załóżcie maseczki i nie podchodźcie do znajomych za blisko. 
 

9. CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ ?! 
Domisie - Piosenka o myciu rąk  
https://www.youtube.com/watch?v=u8y1YguOSHg 

 
 
 
DLA CHĘTNYCH 

 Sowa Mądra Głowa uczy spółgłosek;  https://www.youtube.com/watch?v=UjpKoAMmc94 

 Zabawa z sylabami po polsku   
https://www.youtube.com/watch?v=-Wrt9ymtcoE 

 Ćwiczenia graficzne;                                                                                               
 - 5-  latki - szlaczki (ZAŁĄCZNIK 3)  
- 6-  latki – szlaczki (ZAŁĄCZNIK 4) 
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