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Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji ruchowo-muzycznej i mają  na celu: 

poznanie strojów ludowych: krakowskiego i góralskiego oraz Hejnału i Herbu Miasta 

Legionowo, kształtowanie umiejętności czytania nazw tańca ludowego – „Krakowiak”, 

rozwijanie u dzieci potrzeby ruchu (próba tańca Krakowiaka, jak również uwrażliwianie ich 

na muzykę i przynależność regionalną, ćwiczenie pamięci, słuchu i narządów mowy. 

Przywitamy się piosenką pt.  "Mój Dom" ♫ ♫  
https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM 
 

Następnie dzieci dowiedzą się jak wygląda strój ludowy krakowski i góralski oraz nauczą 
się czytać nazwy tańca ludowego – „Krakowiak” i poznają również jego melodię oraz 
spróbują z rodzicami do niej zatańczyć.  
W drugiej kolejności dzieci poznają „Hejnał Legionowa” jego Herb i wypowiedzą się na ich 
temat. 
 
Na koniec wykonają zabawę ruchową, w ramach której nauczą się kroków                                       
do „Krakowiaka” i wykonają z rodzicami masażyki w parach.  
 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

             

Część I   

Kochane dzieci na początek dowiecie się jak wygląda strój krakowski i strój 

góralski  oraz jakie znaczenie ma dla człowieka strój ludowy.  

A następnie nauczycie się z pomocą rodziców czytać nazwy tańca ludowego: 
„Krakowiak”, poznacie jego melodię i spróbujecie wraz z rodzicami do niej 
zatańczyć.  
Kochane dzieci musicie wiedzie, że strój ludowy i taniec ludowy różnią się od siebie                         
w Polsce, w zależności od regionów, jaki prezentują. Są one jednak bardzo ważne jeśli 
chodzi o tożsamość człowieka i jego przynależność  do regionu w którym mieszka. To jego 
kultura i tradycja.  

Przy pomocy poniżej zamieszczonych obrazków dowiecie się jak wyglądają 

stroje ludowe krakowski i góralski, celowo zostały wybrane te stroje, gdyż                

są bardzo charakterystyczne i łatwo je zapamiętać. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fuCnZ4iHmmM
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STRÓJ KRAKOWSKI 
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STRÓJ GÓRALSKI 

                                                                
 

                                 

                               
Dzieci z pomocą rodziców spróbują odczytać nazwę „Krakowiak”, poznają 
melodię tego tańca i spróbują z rodzicami do niej zatańczyć.  
 

 KRA-KO-WIAK 
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Teraz kochane dzieci posłuchacie dźwięków „Krakowiaka” i zobaczycie jak 

się go tańczy, a później podejmiecie próbę zatańczenia części „Krakowiaka” 

wraz z rodzicem. 

Tańce Narodowe - "Krakowiak" 
https://www.youtube.com/watch?v=lGUkCV6-fts 

Kochane dzieci spróbujcie odpowiedzieć na zadane poniżej pytania: 
1. Jakie stroje poznałeś/łaś? 
2. Jaki taniec poznałeś/łaś? 
3. Który strój podobał Ci się bardziej i dlaczego? 
4. Czy potrafisz już zatańczyć „Krakowiaka”? 

 

Część II  
W drugiej kolejności dzieci poznają Hejnał Miasta Legionowo, który odtworzą 
im rodzice. Należy zwrócić uwagę dziecka, czy Hejnał jest wesołym utworem, 
czy smutnym, a może poważnym ze względu swojej rangi. Dziecko                               
po wysłuchaniu Hejnału niech się wypowie na jego temat.  

 
Hejnał Miasta Legionowo oparty jest na dwunastotaktowej kompozycji na trąbkę solo. 

W ostatniej frazie nawiązuje do marszu Legionów.       

Muzyka: Zenon Durka 

Wykonanie: Grzegorz Laszczak – trąbka 
https://legionowo.pl/pl/miasto-legionowo/symbole-miasta/hejnal 

Drogie dzieci teraz poznacie Herb Miasta Legionowo. Dzieci powinny 
wypowiedzieć się co widzą na Herbie i  czy Im się podoba. Należy też zwrócić 
uwagę na barwy jakie na nim widnieją.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lGUkCV6-fts
https://legionowo.pl/pl/miasto-legionowo/symbole-miasta/hejnal
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Herb Legionowa 

 

Herb Legionowa został uchwalony 22 listopada 2000 roku.  

Symbole na Herbie: 
1. Orzeł w koronie odnosi się do wojskowych tradycji legionowych oraz do godła 

państwowego z 1919 roku i podkreśla wojskową tradycję miasta. 
2. Krzyż półtrzecia (srebrny w polu błękitnym) półtrzecia krzyża srebrnego należy 

do herbu Pilawa, którym pieczętował się ród Potockich z Jabłonny, zasłużony dla 
naszych ziem.  

3. Barwy: Błękit - tło wokół krzyża symbolizuje pokój, a w chrześcijaństwie oznacza 
pobożność maryjną. Biel - kolor orła. Czerwień - tło wokół orła - symbolizują 
barwy narodowe. 

Część III    

Na koniec dziecko wykona zabawę ruchowo-muzyczną. W ramach tej zabawy 

należy odtworzyć z podanego poniżej linku naukę tańca „Krakowiaka”. 

Przedstawiono tam krok po kroku jak tańczy się ten taniec ludowy. Można 

wybrać tylko jedną lub dwie lekcje i spróbować zatańczyć z dzieckiem 

pokazane figury. 

1. Nauka tańca – „Krakowiak” krok po kroku 
http://www.muzykotekaszkolna.pl/nauka/scenariusze-lekcji/krakowiak-lekcja-filmowa/ 

Po tańcu usiądźcie Państwo z dzieckiem na podłodze, dziecko do Państwa 

plecami i zróbcie dziecku masażyk, a potem się zmieńcie.  

 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                     Powodzenia !!! 

                                                 Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska.  

http://www.muzykotekaszkolna.pl/nauka/scenariusze-lekcji/krakowiak-lekcja-filmowa/

