
Wtorek 28.04.2020r. 

Dzień dobry Rodzice i Marzyciele ! 

W dniu dzisiejszym nasze zajęcia wpisują się w obszar edukacji artystycznej. W pierwszej 

części zajęć poznacie kilka ciekawostek związanych z Legionowem,  natomiast w drugiej 

części zajęć wykleimy  herb Legionowa z wykorzystaniem kawałków papieru kolorowego lub 

bibuły i popracujemy troszkę w kartach pracy. 

Zapraszamy!                                                                                  

  

CZĘŚĆ I 

1. Na początek naszych zajęć zapraszamy Was do zabawy przy piosence SKACZEMY, 

BIEGNIEMY dzięki temu troszkę się obudzimy  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

2. Kiedy już  jesteście już gotowi to zapraszamy na kilka ciekawostek związanych z naszym 

Legionowem. 

Herb   Herb Legionowa został uchwalony przez Radę Miasta na sesji, 

w dniu 22 listopada 2000 roku. Projekt herbu Legionowa przygotował zespół specjalistów z 

Centrum Heraldyki Polskiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


Barwy 

Błękit - tło wokół krzyża półtrzecia - nawiązuje do herbu Pilawa. Symbolizuje pokój, a w 

chrześcijaństwie oznacza pobożność maryjną.  

Biel - kolor orła - i czerwień - tło wokół orła - symbolizują barwy narodowe, a w przypadku 

Legionowa podkreślają szczególne znaczenie osady w okresie tworzenia niepodległego 

państwa polskiego.  

Legionowo wywodzi swoją nazwę od formacji wojskowej „Legiony Polskie” i posiada swój 

hejnał. Posłuchajcie.. https://legionowo.pl/upload/File/prezentacja-miasta/hejnal.mp3 

 Legionowo to miasto w województwie mazowieckim, położone w niedalekiej odległości od 

naszej stolicy, Warszawy. 

Ciekawostki: 

Najstarszy budynek Legionowa to dawny dworek myśliwski (sprzed Kolei Nadwiślańskiej), a 

później folwark Kozłówka – po wielu latach wyremontowany. 

Główna ulica Legionowa nosi nazwę Piłsudskiego od 1934 roku, wcześniej nazywała się 

Królewska w międzyczasie nazywała się też PZPR. Pomimo że główna ulica miasta nosi jego 

imię, sam Józef Piłsudski jednak nigdy w Legionowie nie był.  

W Legionowie funkcjonuje klub Taekwondo ITF LKS Lotos Jabłonna, którego zawodnicy 

wielokrotnie zdobywali medale mistrzostw Polski, Europy i Świata.  

22 czerwca 1935 roku w Legionowie zanotowano najwyższą sumę opadów w ciągu jednej 

minuty – 8,1 mm. 

 
CZĘŚĆ II 

 
1. W drugiej części zajęć zapraszamy Was do wykonania  – karta pracy, cz. 4, s. 23-25 

(fioletowa książeczka) 
 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=26 

 

2. Kiedy odpocznie Wam już rączka po wykonaniu kart pracy, spróbujcie samodzielne 
wykleić kontury herbu Legionowa wykorzystując przy tym małe kawałeczki  papieru 
kolorowego lub bibuły ( załącznik poniżej lub plik ). Będzie nam miło jeśli uda Wam się 

przesłać wykonane prace  
 

Powodzenia!!! 
 

Ewa Bienias  

Milena Kurpiewska 
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