
Grupa III  
Czerwiec III tydzień - Tematyka kompleksowa: "Historia ukryta w legendach"  
 
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:  
Zadanie 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15 
Obszary I  5, 6, 8, 9 
II 7, 8, 9 
III  5, 6 
IV 2, 7, 8 
 
„Smok Wawelski” – słuchanie legendy i rozmowa na temat jej treści. Czytamy legendę, zadajemy 
pytania dotyczące przebiegu wydarzeń, np. Dlaczego mieszkańcy chcieli pozbyć się smoka? W jaki 
sposób szewczyk pokonał smoka? Co dostał w nagrodę? Zwracamy uwagę na postępowanie i cechy 
głównego bohatera: bezinteresowność, chęć niesienia pomocy, pomysłowość, odwagę, skromność. 
 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było to 
ogromne zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. Smok 
zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w postaci krowy. 
Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, porywał ludzi. 
Na mieszkańców Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, którzy twierdzili, że 
zdołają pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy potwora. Zarówno król, 
jak i poddani stracili już nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła boleśnie się kurczyły, gdyż smok 
wymagał zawsze najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, co będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. 
Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze Kraka pojawił się 
ubogi szewczyk.  
- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił się do króla, nisko się 
kłaniając. 
W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 
- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  
- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 
- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 
Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na uwolnienie się 
od  groźnej bestii. 
- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już 
przygotowane. Zabił najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem wypchał go 
siarką i dokładnie zaszył. Zarzucił sobie go na plecy i udał się w kierunku smoczej jamy. Najciszej jak 
tylko potrafił zakradł się do samego wejścia, rzucił wypchanego barana i uciekł. Wkrótce z groty 
wyszedł smok, zwabiony zapachem świeżego mięsa i dostrzegając barana, natychmiast go pożarł. 
Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła działać, powodując u smoka ogromne pragnienie. Rzucił 
się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, pił...Wydawało się, że jeszcze chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy 
nagle rozległ się ogromny huk. Smok wypił tak dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec 
został bohaterem całego miasta, a król sowicie go wynagrodził. W Krakowie zaś do dziś, u stóp 
Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą ogniem figurę wawelskiego smoka, upamiętniającą 
bohaterski czyn szewczyka. 
 
„Pomnik Smoka Wawelskiego” – oglądanie rzeźby oraz wykonanie pomnika z plasteliny. 
Prezentujemy zdjęcie pomnika, dzieci omawiają jego wygląd, podają cechy charakterystyczne. 
Następnie lepią pomnik smoka z plasteliny. 
 
„W poszukiwaniu kwiatu paproci” – opowiadanie legendy, rozmowa na temat jej treści. Nauczyciel   
Jest to legenda o kwiecie paproci, który zakwita tylko raz w roku i kwitnie tylko przez jedną noc. To 



najkrótsza noc w roku, zwana świętojańską. Kwiat paproci spotyka się bardzo rzadko. Ale ten, kto go 
znajdzie, będzie żył w szczęściu i bogactwie. Droga do kwiatu jest trudna, niebezpieczna i straszna, 
a przejść ją może tylko człowiek odważny. Kwiat jest niepozorny, łatwo go przeoczyć w ciemności 
i gęstwinie paproci. Dopiero gdy się go zerwie – rozkwita i pięknieje. Kwiat może zerwać tylko młody 
chłopak lub dziewczyna – starzec nie zauważy go wcale. Dawno, dawno temu żył sobie Kuba, który tę 
legendę usłyszał i obiecał sobie, że kwiat paproci znajdzie. Był to chłopiec ciekawski i wszędobylski, 
wszystko wiedział i o wszystkim miał coś do powiedzenia. Ciągle czegoś pragnął, a gdy już to dostał, 
przestawało go obchodzić. Gdy nadeszła noc świętojańska, wyruszył w drogę. Szedł przez las, który 
wydawał mu się inny niż zwykle, drzewa szumiały nieprzyjaźnie, co chwilę zapadał się w bagnie po 
pas, rośliny chwytały go za ubranie, nie dawały przejść. Aż w końcu doszedł do polany całej 
porośniętej paprociami. Rzucił się między nie, zaczął rozgarniać rękami, pośpiesznie szukał kwiatu. 
W końcu ujrzał mały kwiat, zerwał go jednym ruchem, a wtedy usłyszał pianie koguta – nadszedł świt. 
Kwiat rozrósł się w mgnieniu oka, przylgnął do serca Kuby, wrósł w nie. Chłopiec usłyszał głos, który 
powiedział mu, że otrzyma, czego dusza zapragnie, ale nie może się tym z nikim podzielić. Nie może 
oddać ani jednego grosza, ani najmniejszej rzeczy, bo straci wszystko. Uradowany Kuba rozejrzał się. 
Zapragnął domu, koni, służby, jedzenia, zabawek, złota, muzyki – wszystko miał, nim zdążył o tym 
pomyśleć. Chłopiec zapomniał o domu, swoich rodzicach i małych braciach. Bawił się, kupował nowe 
rzeczy, aż pałac nie mógł ich pomieścić. Przyszedł w końcu dzień, kiedy bogactwo zaczęło go nudzić. 
Wokół niego byli tylko obcy ludzie, nikt go nie lubił i nikt z nim nie rozmawiał. Kuba pojechał więc do 
rodzinnego domu, ale tam nikt go nie poznał, wszyscy przestraszyli się bogatego pana. Mama 
popatrzyła tylko na niego i powiedziała, że jakby jej Kuba był taki bogaty, to na pewno by się podzielił 
ze swoją rodziną. Kuba zawstydził się i uciekł. Sumienie dokuczało mu jednak i za rok znowu wyruszył 
do domu. Zobaczył swoich braci, jak płaczą na progu domu. Okazało się, że tata umarł, a mama jest 
bardzo chora. Kuba już sięgnął do kieszeni, ale cofnął rękę, bał się, że straci swoje bogactwo, jeśli 
rzuci grosik braciom i pomoże mamie. Odjechał. Nie mógł jednak zagłuszyć tęsknoty i żalu, wyprawiał 
bale i polowania, bawił się, tańczył, wyjeżdżał w dalekie podróże. Gdy minął rok, znowu pojechał do 
rodzinnej wsi. Chałupka stała jak kiedyś, ale była pusta. Przy studni spotkał staruszka, który 
powiedział mu, że gdy mama umarła, jego bracia zostali sami. Nie miał kto ich karmić, pomarli więc 
z nędzy, głodu i chorób. Wtedy Kubie otworzyły się oczy. Zrozumiał, że bogactwo nic nie znaczy, jeśli 
nie można się nim podzielić. Zapragnął umrzeć. Zerwał kwiat z piersi, a wtedy ziemia się rozstąpiła 
i pochłonęła go. Kwiat przepadł wraz z nim i od tamtej pory nikt go nie widział.  

Dzieci spontanicznie wypowiadają opinie na temat postępowania Kuby. Zastanawiają się, co 
zrobiłyby na jego miejscu. 
 
„Kwiat paproci” – rysowanie kredkami ołówkowymi. 
Zabawy w ogrodzie:  
• „Przejście po kamieniach” – zabawa równoważna. Dzieci rysują patykiem szeroką rzekę i kamienie. 
Przechodzą przez „rzekę”, stąpając po „kamieniach”. Kto wpadnie do „rzeki”, traci punkt.   
• „Znajdź kwiat paproci” – zabawa z elementem tropienia. Chowamy kilka sylwet kwiatu paproci, 
dzieci otrzymują prostą mapę z drogą dotarcia do kwiatu. Dzieci rozpoczynają poszukiwania według 
wskazówek na mapie.   
„Z Krakowa do Warszawy” – oglądanie mapy Polski. Prezentujemy albumy, ilustracje 
charakterystycznych miejsc Warszawy. Dzieci opowiadają o swoich skojarzeniach z Warszawą. 
Prosimy o wskazanie Warszawy na mapie Polski. Dzieci podróżują „palcem po mapie” z Krakowa do 
Warszawy, wskazując bieg Wisły jako rzeki, która łączy oba miasta.   
 
„Legenda o Złotej Kaczce” – poznanie legendy.   
Było to w czasach, gdy ciemność rozjaśniano płomieniami świec i pochodni. Żył w Warszawie ubogi 
szewczyk Janek. Nie miał pieniędzy, ale miał marzenia. Lubił wieczorami przychodzić do karczmy 
i słuchać opowieści starszych. Sam też wymyślał niesamowite historie, których wszyscy lubili słuchać. 
Pewnego wieczoru, gdy przyszedł zziębnięty i głodny, bez grosza w kieszeni, usłyszał z ust starego 
człowieka opowieść, która na długo zapadła mu w pamięć. Otóż, podobno w podziemiach pewnego 



pałacu żyje niezwykły ptak – złota kaczka, która spełnia marzenia o bogactwie. Droga do niej jest 
trudna i łatwo można zginąć, dlatego choć wielu śmiałków próbowało – niewielu udało się trafić. 
Janek od razu zdecydował, że będzie szukał kaczki. Następnego dnia przyszykował się na wyprawę – 
zabrał świece, pochodnie, zapas pożywienia i wody, i ruszył w podziemia pałacu. Było tam wilgotno 
i zimno. Płomień świecy migotał słabym światłem, Janek potykał się i przewracał. W końcu zdał sobie 
sprawę, że błądzi i być może nigdy nie znajdzie drogi powrotnej. Przestraszył się. Usiadł, zapalił 
ostatnią świeczkę, zjadł ostatni kawałek chleba i już miał zacząć płakać nad swoim ciężkim losem, gdy 
w oddali usłyszał muzykę. Powoli poszedł za nią i trafił do ogromnej komnaty. Pośrodku migotało 
złoto-srebrne jezioro, a po nim powoli i dostojnie pływała złota kaczka. Janek zaniemówił i zdziwił się 
jeszcze bardziej, gdy ptak przemówił ludzkim głosem: – Wiem, po co tu przyszedłeś, szewczyku, i dam 
ci to, jeśli spełnisz jedno moje życzenie. Masz tu sakiewkę, w środku jest sto dukatów. Wydaj wszystko 
przez jeden dzień, ale pamiętaj, nie możesz się z nikim podzielić. Janek pomyślał, że to łatwe zadanie. 
Chwycił sakiewkę i wybiegł. Wydawał pieniądze na jedzenie i nowe ubrania. Gdy zaczęło zmierzchać, 
nie zostało mu nic, oprócz jedynego grosika. Już miał go wydać na słodkie ciastko, gdy zobaczył 
staruszka – żebraka, który prosił o jałmużnę. Janek nie wahał się – rzucił mu ostatni grosz. Nie 
posłuchał słów Złotej Kaczki, podzielił się. Nie zdziwił się, gdy znikły nowe ubrania, a w brzuchu poczuł 
dobrze znane uczucie głodu. Za to na duszy zrobiło mu się lekko. Wiedział, że postąpił słusznie. Choć 
nie wypełnił polecenia Złotej Kaczki, od tej chwili dobrze mu się działo. Znalazł dobrą pracę 
u najlepszego szewca w Warszawie. Ożenił się z miłą i mądrą dziewczyną, a jego dzieci nigdy nie 
zaznały biedy i głodu.  
Pytamy dzieci o kolejność wydarzeń w legendzie. Razem wyszukujemy podobieństwa i różnice 
w legendach o kwiecie paproci i Złotej Kaczce. Przykładowe pytania: Dlaczego Janek oddał swoje 
pieniądze? Czym się różni postępowanie Janka od postępków Kuby z legendy o kwiecie paproci?  
 
„Złota Kaczka i podziemne jezioro” – praca plastyczna, wyklejanie i lepienie z plasteliny. Dzieci 
otrzymują sztywne kartki w kształcie jeziora. Okładają je folią aluminiową. Lepią z plasteliny Złotą 
Kaczkę w koronie i umieszczają ją na środku „jeziora”. Drobnymi kuleczkami („kamieniami”) wylepiają 
brzegi. Pomoce: sztywne kartki, plastelina, folia aluminiowa III.  
 
„Korale Złotej Kaczki” – zabawa dydaktyczna. Dzieci bawią się swobodnie figurami geometrycznymi 
z papieru, układając dowolne sekwencje i kształty. Następnie prosimy o podzielenie figur na kilka 
grup, nie podając kryterium. Dzieci grupują figury według własnego uznania i uzasadniają podział, po 
czym prosimy o pogrupowanie figur ze względu na kolor, kształt, wielkość. Następnie przedstawiamy 
rytm, posługując się symbolami (kolorową plamą, małą strzałką). Zadaniem dzieci jest układanie 
rytmu zgodnie z szyfrem. Na zakończenie dzieci układają z 10 figur dowolny ciąg – korale dla Złotej 
Kaczki.  
 
W ogrodzie:  
• „Rzucanka” – zabawa w rzucanie do siebie piłki. 
• „Kamieniczki Starego Miasta” – rysowanie kredą. Dzieci otrzymują kolorowe kredy i rysują na 
chodniku kamieniczki stykające się ścianami. Wzorują się na staromiejskich kamienicach.   
 
„Zamek warowny” – praca konstrukcyjna. Dzieci z pudeł kartonowych budują zamek. Ustawiają 
budynek i wieżę, otaczają zamek murem obronnym, ustawiają bramę, przygotowują fosę, most 
zwodzony. Na każdym elemencie zamku umieszczają napis do globalnego czytania: „zamek”, „mury”, 
„fosa”, „wieża”, „brama”. 
 
„Legendarne i historyczne miejsca” – wycieczka po okolicy lub dłuższa wycieczka po regionie. Dzieci 

poznają charakterystyczne miejsca związane z wydarzeniami historycznymi dotyczącymi ich miejsca 

zamieszkania. 

 


