
CZWARTEK – 30.04.2020 r. 

Temat dnia: Poznajemy Kraków. 

1. Zabawa z wierszem J. Korczakowskiej.

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcie lajkonika, wspólnie 

omawiają jego wygląd. Następnie opowiada o tradycji związanej z

lajkonikiem i wyjaśnia, dlaczego można spotkać go na 

krakowskim rynku (R., może puścić dziecku, krótką  2 - minutową

bajkę o „Lajkoniku” – link: https://www.youtube.com/watch?

v=jQeFOW6WgQg) . Potem rytmicznie czyta dziecku wiersz, a 

dziecko naśladuje sposób poruszania się lajkonika. 

Na Krakowskim Rynku, 

przed Sukiennicami, 

dziwny konik bryka, 

chce się bawić z nami.

                                                                                       

Pięknie ustrojony, 

trzęsie bujną grzywą,

bije nam pokłony, 

do zabawy wzywa.

Małych gapiów goni 

pośród śmiechu, krzyku. 

https://www.youtube.com/watch?v=jQeFOW6WgQg
https://www.youtube.com/watch?v=jQeFOW6WgQg


Dzieci klaszczą w dłonie. 

– Wiwat, lajkoniku!

 Chętne dziecko, może, również ułożyć puzzle (12 elementów) 

„Lajkonik”.

Link do puzzli: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/227045-lajkonik

2. Rozmowa na temat zabytków Krakowa.

 Rodzic pokazuje dziecku ilustracje lub zdjęcia z 

charakterystycznymi zabytkami Krakowa (Wawel, Sukiennice, 

kościół Mariacki). Wspólnie je omawiają. R. opowiada dziecku 

ciekawostki o tych miejscach. Dziecko wypowiada się, czy kiedyś

było w Krakowie i co tam widziało (załącznik poniżej).

3. Legenda o „Smoku Wawelskim”. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazek lub zdjęcie smoka 

wawelskiego (załącznik poniżej). Wspólnie omawiają jego 

wygląd. Rodzic podaje nazwę miasta, w którym się znajduje. 

Następnie R. włączą dziecku legendę o „Smoku Wawelskim”  

(link: https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg) i 

wspólnie omawia z dzieckiem jej treść.  

Chętne dziecko, może, również ułożyć puzzle (25 elementów) 

„Legenda o Smoku Wawelskim”.

https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/227045-lajkonik


Link do puzzli: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/227182-legenda-

o-smoku-wawelskim

4. Ćwiczenie spostrzegawczości „Co się zmieniło”?

 Rodzic rozkłada przed dziećmi trzy obrazki przedstawiające 

znane obiekty Krakowa (to np.: Wawel, smok wawelski, kościół 

Mariacki).  Dziecko zamyka oczy, a R. w tym czasie zmienia 

ustawienie obrazków. Zadaniem dziecka jest wskazanie, co się 

zmieniło i ułożenia obrazków tak jak na początku (załącznik z 

zadania nr 2).

5. Praca plastyczna  „Smok zionący ogniem” – pomysł 

wykorzystany ze strony: https://ekodziecko.com/smok-zionacy-

ogniem 

Smok zionący ogniem to przestrzenna praca plastyczna a 

jednocześnie zabawka ćwicząca sprawność oddechową.

Materiały i przybory:

rolka po papierze toaletowym

zielona farba, pędzel, podkładka

 zielone pompony dekoracyjne: 2 mniejsze i 2 większe

 2 ruchome oczka

czerwona i żółta bibuła

klej

https://ekodziecko.com/smok-zionacy-ogniem
https://ekodziecko.com/smok-zionacy-ogniem
https://www.ceneo.pl/15150504#pid=1320
https://www.ceneo.pl/19557388#pid=1320
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/227182-legenda-o-smoku-wawelskim
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/227182-legenda-o-smoku-wawelskim


1. Rolkę po papierze toaletowym malujemy na zielono i 

pozostawiamy do wyschnięcia.

2. Przyklejamy oczka do większych zielonych pomponów.

3. Pomponiki z oczkami przyklejamy z jednej strony rolki a z 
drugiej strony mniejsze zielone pomponiki jako nozdrza.



4. Bibułę tniemy na wąskie paski.

5. Paseczki bibuły przyklejamy wewnątrz rolki od strony nozdrzy.



6. Gotowe smoki:

i smoczy oddech:)

Takie smoki świetnie się sprawdzą na zajęciach logopedycznych 
jako ćwiczenie oddechowe.



   



                  

Kościół Mariacki w Krakowie                                                          

Zamek Królweski na Wawelu



Sukiennice w Krakowie

             

   

    

Smok Wawelski



       


