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Materiał dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich.

1. „Maszerują dzieci drogą” - zabawa ruchowa.
Maszeruj po pokoju. Wykonuj na przemian ruchy zgodnie z poleceniami rodzica, 
np.: prawą ręką dotknij do lewego kolana, prawą ręką dotknij do lewego ucha itp.

2. „Porównujemy długości” - zabawa dydaktyczna.
Wytnij z kartonu lub grubszej kartki paski o różnej długości.
Ułóż je od najdłuższego do najkrótszego, używając określeń: długi, nieco krótszy, jeszcze 
krótszy, najkrótszy i odwrotnie: krótki, nieco dłuższy, jeszcze dłuższy, najdłuższy.



3. Poproś rodzica o przeczytanie H. Dobrowolskiej „Legenda o Lechu i Orle Białym”.

Legenda o Lechu i Orle Białym 

 Dawno, dawno temu ziemie między Tatrami, a Bałtykiem pokrywała gęsta puszcza, 

a  dzikie  zwierzęta częściej  można było spotkać niż  ludzi.  W tych czasach – jak głosi

legenda - trzej bracia: Lech, Czech i Rus rozmawiali o założeniu miasta:

-Bracia, czas wyruszyć na poszukiwanie dobrego miejsca pod budowę grodu- pierwszy

odezwał się Rus. 

-Rozdzielmy się, wówczas prędzej znajdziemy to, czego szukamy - zaproponował Czech. 

-Mądrze  radzisz,  bracie.  Ja  pójdę  na północ,  ty  skieruj  się  na  południe,  a  Rus niech

spróbuje szczęścia na wschodzie- zdecydował Lech.

Jak uzgodnili, tak też zrobili. Każdy z braci wziął ze sobą część rycerskiej drużyny i udał

się w swoją drogę. 

Mijały  dni,  tygodnie…Lech  z  towarzyszami  wytrwale  wędrował  na  północ.  Za  nimi

pozostały pagórki i wzniesienia, ustał szum górskich potoków. Przed rycerzami rozciągała

się nieograniczona przestrzeń gęstych lasów, przetykanych słonecznymi polanami. Pasły

się na nich bogate stada dzików, jeleni i saren. 

Na  jednej  z  takich  polan  drużyna  postanowiła  odetchnąć  przed  dalszą  wędrówką.

Podobała się ta kraina Lechowi. Ale czy dalej na północ nie napotka jeszcze piękniejszej

ziemi? Jeszcze bogatszych w zwierzynę lasów? Któż mógł znać odpowiedź… 

Nagle nad głowami rycerzy zatrzepotał skrzydłami olbrzymi białopióry ptak. Tak pięknego

nie widział Lech nigdy dotąd! Orzeł kilkakrotnie zatoczył koło nad polaną i spokojnie osiadł

na koronie rozłożystego dębu. Zbliżył się Lech, by z bliska spojrzeć na królewskiego ptaka.

Kiedy stanął pod wiekowym drzewem, dostrzegł gniazdo ukryte wśród gałęzi i orła, który

troskliwie karmił swoje pisklęta. Rozjaśniła się twarz Lecha.

-Koniec wędrówki i poszukiwań- zawołał do towarzyszy. –To jest znak, na który tak długo

czekałem!  Na  tej  ziemi  założę  swoje  miasto.  Nazwiemy  je  Gniezno,  bo  będzie  nas

ochraniać, tak jak to gniazdo ochrania pisklęta. 

A ciebie, Orle Biały, przyjmuję za swój znak, dopóki ta ziemia istnieć będzie!

Odpowiedz na pytania:
Czego szukał Lech ze swoją drużyną?
Czy miejsce, w którym przystanęli, spodobało mu się?
Co robił orzeł, którego dojrzał Lech?
Czy Lech zdecydował się osiąść w tym miejscu?
Jak nazwał miasto, które tam zbudował?
Co było jego znakiem?



Czy wiesz jaka jest różnica między legendą, a baśnią?
Legenda  jest opowieścią, która zawiera elementy prawdziwe, często związane z faktami 
historycznymi. Natomiast w baśni wszystko jest wymyślone.

4. Posłuchaj rymowanki:
Jest taki znak bliski Polakom
- w czerwonym polu orzeł biały.
Ten znak to nasze godło,
Pamiętaj o tym – Polaku młody.

Zobacz jak wygląda godło Polski – symbol narodowy.

GODŁEM POLSKI jest biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle.



Materiał dla dzieci 5, 6 letnich.
Wykonaj kartę pracy.



Materiał dla dzieci 3, 4 letnich.
Spróbuj odnaleźć drogę Lecha do orła.

Materiał potrzebny do pracy dzieciom:
kredki, ołówek, kartki lub karton.


