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Witajcie Kochani. Podczas dzisiejszego spotkania poznacie legendę o początkach państwa polskiego, 

przypomnicie sobie wygląd godła oraz poćwiczycie sprawność swoich paluszków.  

Gotowi ? Zatem zaczynamy 

Część I 

1. Zaczniemy od dobrze Wam znanej piosenki 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A 

2. Powiedzcie na jednym wydechu wierszyk 

„Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, czwarta wrona bez 

ogona……” 

Do ilu wron udało Wam się dotrzeć? 

3. Zabawa językowa „Na jaką głoskę?”. Przy dźwiękach muzyki dziecko porusza się po sali, gdy 

muzyka cichnie, rodzic podaje głoskę a dziecko szuka w pokoju przedmiotu, którego nazwa zaczyna 

się wymienioną głoską.   

https://youtu.be/NBuOdvaESM4                     

 

Część II 

Chciałabym abyście posłuchali teraz legendy o powstaniu państwa polskiego. A czy wiecie czym jest 

legenda? 

Legenda to historia o dawnych ważnych wydarzeniach. Historię tę opowiadali sobie ludzie. Pewne 

rzeczy w tej historii są prawdziwe, inne zaś nie. Pewnie słyszeliście już legendę o Smoku Wawelskim czy 

o Warszawskiej Syrence. Dziś poznacie kolejną – O Lechu, Czechu i Rusie. 

    Słuchajcie uważnie. Za drugim razem słuchając wykonujcie ruch zgodnie z treścią legendy. 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A
https://youtu.be/NBuOdvaESM4


   

                                                                     

 

 

 Dlaczego bracia wędrowali przez las? 

 Co zrobili bracia, gdy zobaczyli na planie zwierzynę? 

 Gdzie usną Lech ze swoją drużyną? 

 Co zbudziło Lecha? 

 Co postanowił Lech, gdy zobaczył orła i okolicę? 

 Czas trochę się poruszać. Zamieniacie się teraz w piękne orły z dużymi, mocnymi skrzydłami. Gdy będzie 

grała muzyka – orły latają po pokoju. Gdy muzyka cichnie – to znak, że orły muszą wylądować w gnieździe.  

https://youtu.be/plug6OIrxRM 

https://youtu.be/plug6OIrxRM


Jak myślicie, co to jest godło? Co jest godłem naszego kraju? 

Macie rację. Godło to znak charakterystyczny dla danego kraju. Każde państwo ma inne godło. Naszym 

godłem jest Orzeł Biały, choć nie zawsze wyglądał tak jak teraz. Zobaczcie jak się zmieniał. 

                                   

 

                                                                    

 

Część III 

Kochani, chciałabym zaproponować Wam wykonanie własnego orła. Technika pracy dowolna, można 

wykonać orła z rolki po papierze toaletowym, ulepić z plasteliny czy wykleić z kolorowego papieru. 

Chciałabym bardzo zobaczyć Wasze wytwory. Może uda się Waszym Rodzicom przesłać zdjęcie Waszych 

prac  

Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia 

                    

 



 

 

 



 

 

 

 

 


