
29.04.2020 Nauka zdalna 

Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice! 

Dzisiaj zapraszamy Was na zajęcia związane z powstaniem Państwa Polskiego 

 

1. Legenda o powstaniu Państwa Polskiego. (Załącznik poniżej) 

 

Legenda o założeniu Gniezna  

 

W czasach, gdy wszędzie  

Las gęsty rósł,  

Żyli trzej bracia:  

Lech, Czech i Rus.  

 
 
Pewnego razu  
Bracia Słowianie  
Ruszyli w drogę  
Niespodziewanie.  



 
 
 
Wiele tygodni,  
Dni oraz godzin  
Szukali ziemi  
Dla swoich rodzin.  



 
 
 
Lech raz popatrzył  
Prosto przed siebie,  
Białego orła  
Ujrzał na niebie.  



 
 
 
Powiedział braciom:  
- To dobry znak,  
Zostanę tutaj,  
Gdzie mieszka ptak.  
 
Tu, gdzie się gnieździ  
Ten biały orzeł,  
Moje rodzinne  
Gniazdo założę  
Zbigniew Dmitroca  



 
 

2.  Globalne czytanie wyrazów – imion bohaterów legendy. Rodzic przedstawia bohaterów 

legendy i demonstruje wyrazy (Lech, Czech, Rus, orzeł, gniazdo, Gniezno), czyta je i przypina 

do tablicy. Dzieci ćwiczą globalne czytanie (rozpoznawanie wyrazów). Rodzic  zwraca uwagę 

na wielką literę na początku wyrazów - imion bohaterów legendy i nazwy miasta. 

Przypomina poznaną zasadę. 

 

LECH               CZECH            RUS           

ORZEŁ           GNIEZNO         GNIAZDO 

 

3. Opowieść ruchowa. Rodzic opowiada pewną historię, w której biorą udział bohaterowie 

legendy. Każde dziecko może sobie wybrać kim chce być.  Zadaniem każdego dziecka jest 

uważne słuchanie opowiadania rodzica i reagowanie wstaniem z miejsca, kiedy usłyszy swoje 

przybrane imię i powrót do pozycji siedzącej, gdy rodzic zamilknie. Ruchem należy także 

naśladować czynności wykonywane przez bohaterów. A jeśli ktoś pomyli się i wstanie, a nie 

zostanie wymienione jego przybrane imię – zostawia coś jako fant.  

 

Rodzic opowiada, np.: Bracia Słowianie wyruszyli w drogę. (pauza) Lech wsiadł na konia. 



(pauza) i Czech wsiadł na konia. (pauza) Czech musiał zejść z konia, (pauza) bo zapomniał, że 

obiecał Rusowi (pauza), że zabierze w drogę nóż, który podarował mu Lech. (pauza) Rus 

radośnie wskoczył na swojego rumaka (pauza) i bracia Słowianie (pauza) wyruszyli w drogę. 

Długo jechali przez gęste lasy i przeprawiali się przez rzeki. (pauza) Zmęczony Rus usnął i o 

mało nie spadł z konia (pauza). Lech i Czech widząc to(pauza) zatrzymali się. Tu odpoczniemy 

– powiedział Lech (pauza), więc Czech (pauza) i Rus (pauza) zgodnie zeskoczyli z koni. Lech i 

Rus mieli spać(pauza), a Czech (pauza) miał czuwać, by nic złego nie przytrafiło się braciom.  

Lech – spał (pauza), Rus – spał (pauza); Czech – czuwał (pauza); a potem Czech – spał (pauza) 

… Kiedy bracia Słowianie wyspali się, przeciągnęli się, zaczęli ziewać (pauza). Ziewali Lech i 

Czech. (pauza); Ziewali Czech i Rus (pauza); Ziewali Lech i Rus (pauza), najdłużej ziewał 

Czech… 

4. Kolorowanie godła Polski zgodnie ze wzorem. 

wzór godła 



 

 

5. Zwierzę w herbie. Dzieci wklejają wybrane zwierzaki na papierowe tarcze przygotowane 

przez rodzica i przygotowują swój herb – znak rozpoznawczy, wyróżniający je od innych. 

Kolorują swoimi ulubionymi kolorami. Rodzic zaprasza do wspólnej zabawy, w której 

wywołuje dzieci używając nazw zwierząt umieszczonych w herbach. Zapraszam dziecko, 

które ma w herbie kota (dzieci, które mają…); dzieci, które nie mają w herbie psa…. 


