
D odzy Rodzi e p zeglądają  ofe tę p og a o ą dla dzie i, p ag ie y 
za hę ić Państ a do ogląda ia ka ału TELEWIZJI POLSKIEJ ABC. 

        
Z aleźć ta  oż a op ó z fil ó  pole a y Reksia, Bolka i Lolka, P zygody 
Koziołka Matołka   cykliczny program pt. „Czyta ie p zed spa ie ” g. 19:55.                                            

Z a e oso y tj. Pauli a Chyle ska, Mi hał Że o ski i A tu  Ba iś i i i 
zytają ajki dla dzie i.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polecamy ponadto: 

• film pt. „Dzień  któ y  He iś poz ał…” 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                    

 

 

He y jest hłop e , któ y każdego d ia doś iad za  ży iu zegoś o ego. 
Pod zas s oi h p zygód spotyka .i . ielo y a, któ y a sa o hód a 

a et Księży . 

 

• bajka pt. „ Jak da się yszy iaste zko”  
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mysz Oli ie , Ś i ka, Łoś, Pies i Kot spól ie p zeży ają iez ykłe 
p zygody. Każdego d ia zdo y ają nowe u iejęt oś i, do ze się p zy 
ty  a ią .       
 

 

 

 



 

• serial pt. „Rodzi a T eflikó ” 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opowiada on o przygodach sympatycznej rodzinki: mamy, taty, 

sześ iolet iej T efli ki i zte olet iego T efli ka.                                                                             
Dzie i ają także a ię i dziadka, któ zy i h od iedzają. W fil ie pojawia 

się ó ież dozo a Pa  Ja e zek, któ y g a a gita ze o az jego u zek C 

 

 

 

• PROGRAM EDUKACYJNY PT. „ZACZAROWANY ŚWIAT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykliczny program edukacyjny prowadzony z perspektywy dziecka. 

 

 



• STUDIO ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od i ko y p og a , któ y podpo ie jak yko zystać p. pustą utelkę.                                       
Widzo ie zo a zą epo te ó  p ó ują y h speł iać dzie ię e a ze ia.                                         
Do iedzą się ó ież  jaki sposó  iedź iadek Józefek adzi so ie ze 
s ędzą y i ple a i. O ej zą epo taż o Ty ku, któ y ie p zepada za 

okuła i. 

 

• „Ma gol ia i Miś zap aszają dziś”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sy paty z e lalki u zą dzie i ajpopula iejszy h piose ek dla aj łodszy h.                          
Mali p o adzą y ędą też pokazy ać ży ze ia okoli z oś io e dla o y h 

idzó . 

 



• „Z ie zaki Czytaki” 

 

 

 

 

 

 

Kotka Rysia, Szop Szy ek i Mi hał ieszkają aze .                                                                             
Tytuło e z ie zaki są a dzo po ysło e i sp a iają óst o kłopotó .                                          
Uspakajają się dopie o tedy, gdy Mi hał za zy a i  zytać książki. 

 

• Program „Do isie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opo ieść o ieszkań a h agi z ej k ai y Do isio a.                                                                       
Dużo ajek, śpie a ia, gie  i oz iązy a ia uiozó . Dzie i zaz aja ia e są 
też z ulti edia i. Sy paty z e sk zaty u zą aj łodszy h idzó  jak 
po agać i y  i zy  jest PRAWDZIWA PRZYJAŹŃ.                                                                             
Przez zaba ę p zekazują p zedszkolako  jak yko y ać ajp ostsze 
zy oś i.  

        

MIŁEGO I TWÓRCZEGO OGLĄDANIA !!! 
                                       ŻYCZĄ P. DANUSIA I P. MAŁGOSIA  
 



SERDECZNIE WAS DZIECIACZKI 

WITAMY W NOWYM MIESIĄCU MAJU 

  

PACHNĄCO, KWIATOWO I         

BIAŁO YM 

KROKIEM POLONEZA 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY I 

NAUKI. 

      SERDECZNIE WAS DZIECIACZKI
 WITAMY W NOWYM MIESIĄCU MAJU

        PACHNĄCO, KWIATOWO I
BIAŁO-CZERWONO TANECZNYM
            KROKIEM POLONEZA



   



         
 

 

KTO TY JESTEŚ?  POLAK MAŁY! 
Cele: 

- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski 

- wzbogacanie słownika dzieci o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn 

- poznanie informacji o stolicy Polski - Warszawie 

-  empiryczne potwierdzenie istnienia powietrza 

- rozumienie znaczenia powietrza dla życia na Ziemi 
 

 

PONIEDZIAŁEK 

1. Słuchanie wiersza Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M 

 

2. Rozmowa z dzieckiem na temat wiesza: 

 

- O kim jest mowa? 

- Kto to jest Polak? 

- Co jest godłem Polski? 

 

3. Zabawa muzyczno – ruchowa „Odszukaj flagi”. Dziecko porusza się po pokoju w rytm 
dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce odszukuje ukryte wcze niej przez Rodzica w pokoju 
flagi.  

 
 

 

 

 
 

  

 



4. Zabawa dydaktyczna „Nasza flaga”. Rodzic rozkłada na dywanie kartoniki z flagami różnych 
państw. Dziecko odszukuje w ród nich flagę Polski i okre la jej barwy. 
 

5. Wysłuchanie hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA Wyja nienie dziecku, dlaczego należy 
zachować powagę w czasie słuchania hymnu. Rozmowa z dzieckiem na temat: W jakich 

ważnych sytuacjach możemy usłyszeć hymn narodowy? 

 

6. Oglądanie filmu edukacyjnego „Symbole narodowe” 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 

 

 
 

7. Ćwiczenie manualne  „To mój kraj” 

 

Dziecko  otrzymuje kontur mapy Polski (mapa przedzielona linią na połowę w poprzek mapy), z 
zaznaczoną rzeką Wisłą. Zabawa polega na uzupełnienie czerwoną plasteliną dolnej czę ć mapy oraz 
na wyklejeniu niebieską wełną zaznaczonego szlaku Wisły). 
 

 

 

WTOREK 

 

I. 

1. Rodzic czyta zagadkę: 



 

 Co to jest, bo ja nie wiem! 

Jest wszędzie, choć go nie widać, 
Ale bez niego nie można oddychać.       
                                      /powietrze/  

 

2. Zabawa relaksująco – badawcza. Rodzic prosi dziecko, aby położyło sobie na sercu prawą 
rękę i posłuchało jego bicia, wykonując spokojne wdechy i wydechy. Następnie Rodzic 
włącza szybką muzykę, a dziecko biega po sali. Na przerwę w muzyce, dziecko powtarza 
ćwiczenie. Stwierdza, że serce bije szybciej, a wdech i wydech są przyspieszone w 
porównaniu z poprzednim razem. 
 

3. Zabawa dokończ zdanie „Powietrze to…”. Rodzic zapisuje wszystkie wypowiedzi dziecka na 
arkuszu papieru. 

 

4. Do wiadczenie 1: „Czy widać powietrze?”. Dziecko zanurza plastikową zakręconą butelkę w 
misce w wodzie i przytrzymuje ją, a następnie puszcza. Obserwuje co się dzieję – butelka 

wypływa na powierzchnię. Rodzic robi igłą dziurkę w górnej czę ci butelki i znowu prosi 
dziecko o zanurzenie jej w wodzie. Dziecko obserwuje jak ze rodka butelki wydobywają się 
bąbelki, a do rodka powoli dostaje się woda. Dziecko dowiaduje się, że bąbelki wypływające 
z butelki zanurzonej w wodzie to pęcherzyki powietrza. 

 

5. Do wiadczenie II: „Czy można nadmuchać balonik bez dmuchania?”. Rodzic wlewa do 
butelki pół szklanki octu, a do balonika wsypuje 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Naciąga 
balonik delikatnie na szyjkę butelki, tak aby soda przypadkowo nie dostała się do rodka. 

Następie przesypuje sodę z balonu do butelki. W butelce wytwarza się gaz, który pompuje 
balonik. 

 

Do wiadczenie z powietrzem można znaleźć: 

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

 

 

6. Zabawa taneczna „Jak tańczy powietrze?”. Rodzic włącza wentylator i skoczną muzykę. 
Dziecko tańcem próbuje pokazać powietrze.  
 

7. „Wiatraczek” – papieroplastyka 

 

 

 

 

„Jak zrobić wiatraczek?” – film instruktarzowy 

https://www.youtube.com/watch?v=IlVTKwc0eR4 

 

 

 

II. Ćwiczenia gimnastyczne na prawidłową postawę 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

 

 

 

 



  



 

ŚRODA 

1. Rodzic recytuje wiersz. 

 

Maria Terlikowska Kolorowe koła 

 

Spójrzcie uważnie dookoła, 
wszędzie są kule i koła, 
Kół co niemiara, kół co niemiara, 
Jest koło! Tarcza zegara. 

 

Wesoło koła turkocą 

pod stro wiecką karoca. 
 

Na drogach wiecą się jasno. 
Błysną i gasną, błysną i gasną. 
 

A tutaj koło przy kole: 
Wagon, semafor to kolej, 

A kiedy kół jest tak dużo, 
po prostu pachną podróżą. 
 

2. Rozmowa na temat wiersza.  

 

- O czym opowiada wiersz? 

- Jakie jeszcze znasz figury geometryczne? 

- Gdzie można spotkać koło? 

 

3. Układanka „Jedziemy w Polskę”. Dziecko, według własnej kompozycji układa z kół w 
różnych kolorach i o różnej wielko ci pojazd. Następnie nakleja go na kartkę A4 i dorysowuje 
niezbędne elementy pojazdów kredkami.  
 

4. Rodzic zaprasza dziecko na wycieczkę po Polsce. Oznajmia: Nasza ojczyzna to piękny kraj o 
różnorodnym krajobrazie. Mamy wysokie góry, czyste jeziora, piaszczyste plaże nad morzem, 
nowoczesne miasta i piękne zabytki w miastach o długiej historii. Dzi  zwidzimy różne 
ciekawe miejsca. 

 

Niezwykłe Lekcje Rytmiki - Jestem Polakiem https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

To jest mój kraj - prezentacja https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U 

 

5. „Góry” – dziecko na laduje wędrówkę w górę (rytm ćwierćnutowy grany przez Rodzica na 
tamburynie) i zbieganie z góry (rytm ósemkowy grany przez Rodzica na tamburynie). 

 

 

6. „Stolica Warszawa” – Rodzic informuje dziecko, że w po Warszawie będą się poruszać 
metrem, a metro to nic innego jak miejski pociąg poruszający się pod ziemią. Mówi, że tylko 
stolica jest na tyle dużym miastem, że może mieć metro. Rodzic i dziecko ustawiają się w 
pociąg i poruszają po pokoju. 

 

7. „Jeziora mazurskie” – Rodzic mówi: Jeste my na Mazurach i płyniemy żaglówką. Ja jestem 
kapitanem, a ty moją załogą. Słuchaj moich poleceń. Umawia się z dzieckiem, że w pokoju 
znajdować się będą: dziób (przód), rufa (tył) i obie burty boki ich żaglówki. Następnie wydaje 
dziecku polecenia: Na dziób, na rufę, na prawą burtę, na lewą burtę, a dziecko biegnie w 
ustalone miejsce. Rodzic wydaje polecenia dziecku kilka razy. 



 

8. „Kraków”  - Rodzic oznajmia, że przybyli do Krakowa, gdzie w jamie mieszkał niegdy  
smok, znany dziecku z legendy o smoku wawelskim. Dziecko zamienia się w smoka kroczy 
ciężko kłapiąc płaszczą utworzoną z wyciągniętych rąk i zgiętych palców – zębisk.  

 

9. „Morze” – Rodzic oznajmia: Jeste my nad polskim morzem. Dziecko kładzie się na „piasku”, 
żeby się poopalać i słucha odgłosów morza. 
https://www.youtube.com/watch?v=wQMe94qRHxA 

 

10. „Smok wawelski” – papieroplastyka. Nauka wycinania. 

 

 
 

W czasie wykonywania pracy można posłuchać „Legendy o smoku wawelskim” 

https://www.youtube.com/watch?v=1HlSNof_1bo 

 

CZWARTEK 

 

1. Wysłuchanie hymnu narodowego (Mazurka Dąbrowskiego). Zwrócenie uwagi na wła ciwą 
postawę podczas słuchania. https://www.youtube.com/watch?v=AJsWz9SlpfA 

 

2. Rozmowa porządkująca wiadomo ci dzieci na temat polskich barw narodowych. 
 

3. Wykonanie kotylionów.  
 



.  

 

PI TEK 

 

1. „Legenda o Warsie i Sawie’ - poznanie legendy o powstaniu Warszawy 

 

 

Legendę można wysłuchać https://www.youtube.com/watch?v=0m3UvlpNKOE 

 

2. Rozmowa na temat legendy: 

  

- Kto mieszkał nad brzegiem Wisły? 

- Kto śpiewał piosenkę, którą usłyszał Wars? 

- Co się stało, kiedy Wars wypłynął na poszukiwanie Sawy? 

- Jakie miasto założyli Wars i Sawa? 

- Jaki herb ma Warszawa ? 

 

3.  „Warszawa i najważniejsze miejsca” - pokaz Warszawy na mapie i zdjęć przedstawiających 
ważne miejsca w stolicy. 
 

Prezentacja Warszawy „Warszawa jest piękna”. https://www.youtube.com/watch?v=U1A-

zRuhsvw 

 

Piosenka SERCE POLSKI – WARSZAWA https://www.youtube.com/watch?v=fiiN9E3-V4I 

 

4. „Syrenka” – zabawa ruchowa z reakcją na sygnał dźwiękowy do piosenki Wytrysła Wisła z 
gór https://www.youtube.com/watch?v=Ezhz9C6hej0 

(kiedy gra piosenka dziecko porusza się w jej rytmie na ladując – pływanie syrenki. Kiedy 
muzyka milknie zastyga w bezruchu- jak pomnik warszawskiej syrenki). 



 

5. „Syrenka” – ćwiczenie graficzne, kolorowanie obrazka zgodnie z wzorem. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTY PRACY I PRACE PLASTYCZNE 

 

 

 

 

 
 

 





 









 
  



 
  



 

  



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

SPRAWNO Ć MANUALNA 

 

Cele: 

- rozwijanie kreatywno ci przez zabawę  
- ćwiczenie motoryki małej (przesypywanie, przekładanie; chwytanie 

przedmiotów całą dłonią, palcami i manipulowanie nimi) 
- ćwiczenia usprawniające percepcję i koordynację wzrokowo-ruchową 
(formowanie małych kulek z krepiny i naklejanie ich) 

- doskonalenie koncentracji uwagi 

- kształtowanie cierpliwo ci 

- utrwalenie znajomo ci kolorów  

- utrwalenie znajomo ci symboli narodowych Polski 
 

Zadania: 

Zabawy z kolorowym ryżem  



 



 



 



 

 

 



 

Potrzebne będ : ryż, barwniki spożywcze, spirytus, tektura, klej, szklana 
ozdobna butelka, taca 

Jak przygotować ryż: Odrobinę barwnika rozpuszczamy w wodzie i dodajemy 
kilka kropel spirytusu, po to aby ryż nie brudził rączek podczas zabawy. Do tak 
przygotowanych barwników wsypujemy ryż i czekamy około 30 minut, aż 
nabierze pięknych kolorów. Na koniec trzeba ryż bardzo dobrze wysuszyć, 
najlepiej całą noc. 
 

 

 

  



1. Magiczne obrazki  

- należy namalować na tekturce obrazek klejem, najlepiej wikolem (np. 

słoneczko, chmurkę, serduszko, samochód, drzewo itd.), a następnie 

posypać wszystko ryżem i podnie ć tekturkę. Przyklejony ryż utworzy 
nasz obrazek. 

2. Malowanie paluszkami  

- na rozsypanym ryżu „malujemy paluszkiem” różne proste kształty np. 

figury geometryczne , motylka, kwiatek itp.  

3. Przesypywanie i przekładanie kolorowego ryżu z wykorzystaniem 
różnego rodzaju misek, kubków oraz łyżek. 

4. Wsypywanie kolorowego ryżu do butelek – tworzenie kolorowych 

kompozycji  

5. Barwy ojczyste  

- zapełnienie butelki ryżem w kolorze barw narodowych  

 

 

Zabawy z krepiną 

 

Potrzebne będ : karty pracy („Flaga”,”Godło”) czerwona krepina/bibuła, klej 
 

Z czerwonej krepiny dziecko formuje kulki, a następnie przykleja je na kartę 
pracy. 

  



 



  



PROCESY POZNAWCZE ( zajęcie nr 1) 
 

Cele: 

- usprawnienie percepcji słuchu 

- rozwiązywanie zagadek tematycznych ( patriotyczne )  

- doskonalenie umiejętno ci skupienia uwagi 

- stworzenie sytuacji doskonalących zdolno ci kojarzenia 

- kształtowanie postawy patriotycznej 

- utrwalenie znajomo ci symboli narodowych 

Zadania: 

1. Zgaduj zgadula - odgadywanie zagadek słownych  

• Powiewa o a gdy wiatr się zerwie,                                                                                                                                                                           
a a iej iel jest i zerwień.                                                                                                                                  
(flaga) 

• Na czerwonej tarczy widnieje                                                                                                                 

iały orzeł w koro ie,                                                                                                                              
kto tego symbolu nie zna,                                                                                                                      

ie h ze wstydu zaraz spło ie.                                                                                                               
godło  

• Jest to wielki iały ptak,                                                                                                                            
a swej głowie koro ę a                                                                                                                          

Naszej Polski jest to znak.                                                                                                                    

orzeł  

• Pytanie nietrudne - każdy to przyz a jak się azywa Nasza…                                                        
(Ojczyzna) 

• W góra h ieszka wielki ptak,                                                                                                             
to jest naszej Polski znak.                                                                                                                     

Zo a zysz go kiedyś oże, to jest prze ież iały…                                                                                        
orzeł  

Następnie dziecko samodzielnie próbuje ułożyć własne zagadki patriotyczne. 
Na sam koniec wykonuje karty pracy:  



 



 



  



 



Układa ie o razka z zęś i 

  



Układa ie o razka z zęś i 

 



PROCESY POZNAWCZE ( zajęcie nr 2) 
 

Cele: 

- rozbudzanie ciekawo ci poznawczej 
- doskonalenie umiejętno ci skupiania uwagi (uważne słuchanie czytanego 

tekstu) 

- usprawnienie percepcji słuchu i wzroku 

- doskonalenie umiejętno ci wypowiedzi całym zdaniem na temat wysłuchanego 
utworu 

- rozumienie pojęcia „legenda”  

- rozwijanie sprawno ci manualnej rąk ( malowanie farbami plakatowymi)  
- rozwijanie umiejętno ci poprawnego trzymania kredki i pędzla  
 

Zadania: 

1. Zapoznanie dziecka z utworem pt. ”Legenda o Złotej Kaczce”. 

 

 

 

Autor: Dominika  

Strzelecka  

Polskie legendy: Złota 
Kaczka 

 

 

 

 

 

 



 

Dawno temu w Warszawie żył sobie młody chłopiec Lutek. Był 
szewczykiem i pracował w jednym z zakładów na Starym Mie cie. Był 
bardzo ubogi i żył tylko z tego, co udało mu się zarobić u majstra. 
Wieczorami często przesiadywał w gospodzie i słuchał opowie ci 
starszych mieszkańców z wypiekami na twarzy. Nieraz wyobrażał sobie, 
że jest dzielnym wojakiem na polu bitwy albo bogatym kupcem 
podróżującym po dalekich krajach. 
 

Pewnego wieczoru usłyszał cichą rozmowę majstrów. 
- Podobno na Tamce, w podziemiach zamku Ostrogskich, można spotkać 
Złotą Kaczkę - tajemniczym szeptem mówił mistrz Jan. 
- Słyszałem, że to piękny ptak, ale tez bardzo przebiegły i niebezpieczny - 
dodał mistrz Bartłomiej. 
- Dlaczego niebezpieczny? Jak kaczka może być niebezpieczna? - pytali 

inni. 

- Szukając kaczki można zabłądzić w podziemiach i nigdy nie wrócić na 
powierzchnię. Mówią, że wielu już próbowało i słuch o nich zaginął - 
odezwał się znowu mistrz Jan. 
- A je li kto  spotka kaczkę? - zapytał młody Sta , syn jednego z 
majstrów. 
- Wtedy kaczka uczyni go bogatym na zawsze. 

 



Lutek słysząc te słowa natychmiast wybiegł z gospody i skierował się 
wprost na Tamkę. Szybko dotarł do zamku i bez trudu odnalazł wej cie 
do podziemi. Na dole panowały ciemno ci, było zimno i wilgotno. 
Chłopiec długo krążył po korytarzach, najpierw w poszukiwaniu kaczki, a 

potem szukając drogi powrotu. Był już tak zmęczony i zmarznięty, że 
stracił wszelką nadzieję na wyj cie. I wła nie wtedy znalazł się w wielkiej 
komnacie o wysokim sklepieniu, zdobionym  szczerym złotem. Prawie 
całą komnatę wypełniało jezioro o wodzie w kolorze granatu, po którym 
pływała Złota Kaczka. 
- Witaj, Lutku - powiedziała ludzkim głosem. - Odnalazłe  mnie, więc 
zasłużyłe  na nagrodę. Uczynię cię bogatym. Weź tę sakiewkę, w rodku 
jest sto złotych dukatów. Kup sobie co tylko zechcesz, ale pamiętaj, że 
musisz wydać wszystko w ciągu jednego dnia. I nie wolno ci się z nikim 
podzielić. Jeżeli nie spełnisz tych warunków, na zawsze pozostaniesz 
biedny. 

Lutek chwycił sakiewkę i ruszył z powrotem. Tym razem korytarze 
wydawały mu się ja niejsze i prostsze, więc szybko dotarł na górę.  
 

Warszawa wła nie budziła się do życia. Powoli otwierano sklepy i ludzie 
ruszali za sprawunkami. 

"Nareszcie jestem bogaty!" my lał chłopiec, idąc dziarskim krokiem w 
kierunku rynku. Najpierw kupił wszystkie przysmaki, na jakie 
kiedykolwiek miał ochotę. Potem udał się do krawca i ubrał się w 
najdroższy strój ozdobiony szlachetnymi kamieniami i złotem, a także w 
skórzane trzewiki ze złotymi ostrogami. Następnie poszedł do najdroższej 
gospody i zamówił w niej najdroższe dania i najszlachetniejszy pitny 
miód. Wiele osób próbowało mu się przypodobać, licząc na jaki  datek od 
tak bogatego młodzieńca. Jednak Lutek nikomu nie dał ani grosza. Po 
południu kupił najwspanialszego konia, u jubilera zamówił złoty pier cień 
z największym brylantem, a wieczorem udał się na przedstawienie do 
teatru, gdzie zasiadł w książęcej loży.  
 

Zapadł wieczór, a w sakiewce chłopca była jeszcze połowa dukatów. 
Sklepy powoli zamykano, a na jedzenie Lutek już nie mógł patrzeć. 
Zastanawiał się, na co jeszcze może wydać pieniądze, gdy tuż obok siebie 
usłyszał cichy głos: 
- Szlachetny panie, wspomóż starego żebraka. Wojna zabrała mi wszystko 

co miałem. 
Rozejrzał się i w cieniu bramy dostrzegł skuloną postać starszego 
mężczyzny. Łachmany, w które był odziany, z pewno cią były kiedy  
pięknym mundurem. Lutek sięgnął do kieszeni i wyjął gar ć dukatów. W 
chwili, gdy wręczył je żebrakowi, tuż obok rozbłysło jasne wiatło i 
pojawiła się księżniczka, zaklęta dotąd w Złotą Kaczkę. 



- Nie spełniłe  moich warunków!  Zawsze będziesz biednym szewcem! - 
krzyknęła, po czym rozpłynęła się w powietrzu. 
Lutek spojrzał na zadowolonego staruszka, który żwawszym krokiem 

oddalał się w kierunki Starego Miasta. 
- I dobrze - powiedział na głos. - Pieniądze nie dają szczę cia, je li nie 
można się nimi z nikim podzielić. Nie mógłbym tak żyć, bo nigdy nie 
byłbym naprawdę szczę liwy. 
 

Zamek Ostrogskich nadal stoi na warszawskiej Tamce. O Złotej Kaczce 
za  nikt więcej nie słyszał, a dzi  przypomina o niej jedynie pomnik na 
placu przed zamkiem. 

 

2. Rozmowa na temat wysłuchanej legendy – rodzic zadaje pytania, a 

dziecko odpowiada ( zachęcamy do wypowiedzi całymi zdaniami ) 

Wyja nienie dziecku co to jest legenda? (Jest to opowie ć, która czego  
nas uczy i przekazuje ważną prawdę. Pokazuje co jest dobre, a co złe i jak 
mamy postępować. Nie wszyscy bohaterowie istnieją naprawdę np. nie 

jeste my pewni czy Złota Kaczka istnieje, choć krążą do dzi  opowie ci, 
że można ją spotkać gdzie  w podziemiach na Starym Mie cie, gdzie 

strzeże ogromnych bogactw). 
Przykładowe pytania: 



- Jak nazywał się główny bohater? 

- Kim był i gdzie mieszkał? 

- O czym dowiedział się z podsłuchanej rozmowy? 

- Gdzie się udał? 

- Co tam zobaczył i kim rozmawiał? 

- Co mu dała i obiecała Złota Kaczka? 

- Jakie miał spełnić warunki, żeby zostać bogaczem? 

- Co zrobił z pieniędzmi otrzymanymi od Złotej Kaczki? 

- Czy było to łatwe? 

- Co się stało gdy spotkał żebraka? 

- Jak uważasz czy Lutek postąpił dobrze? A jak ty by  postąpił? 

- Czy pieniądze dają szczę cie? 

- Jak my lisz co znaczy dzielić się z innymi?  
- Jak ty dzielisz się z innymi ? 

- Co wtedy czujesz? 

- Czy twoje serduszko jest dobre i ty stajesz się dobrym człowiekiem? 

- Co to znaczy: Jestem dobry…? 

Zaproponowanie dziecku:  

 Od dzisiaj stajemy się coraz lepsi. Na początek dzielimy się z innymi 
nawet jak to będzie bardzo trudne. 
Można też zaoferować dziecku wspólną rodzinną wyprawę po ustaniu pandemii 
( Szukamy ladów Złotej Kaczki na Starówce. My (P. Danusia i P. Małgosia) 
odnalazły my ją przed laty przy ulicy Tamka. Powodzenia!!!)) 

 

3. Karty pracy do wykonania  

- malowanie farbami lub kolorowanie kredkami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



