
Temat 54 ( 17 czerwca) : Smok Wawelski. 

Cel i opis zajęć: 

Wysłuchasz legendy o Smoku Wawelskim ze smoczej jamy. 

Opowiesz legendę. 

Dowiesz się, które wyrazy zawsze piszemy wielka literą. 

Zrobisz Smoka z papieru. 

 

 Zadania do wykonania: 

 

1. Wysłuchaj nagrania legendy o Smoku Wawelskim ze smoczej jamy autorstwa Wandy 

Chotomskiej i odpowiedz na pytania. 

 

Link do nagrania - https://sp2gk-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/karolina_nowacka_sp2gk_onmicrosoft_com/E

QygsP7fngBDpU1M0mCpLNoBTEjlKj6KHkXGshLMElVhvQ?e=WJbVy2 

 

- O jakim mieście jest mowa w legendzie? 

- Jaki problem mieli mieszkańcy miasta? 

- Kto próbował pokonać smoka? 

- Jaki pomysł na pokonanie smoka miał szewczyk? 

- Jakim człowiekiem okazał się szewczyk? 

 

2. Obejrzyj historyjkę obrazkową w podręczniku na s. 56-57 i opowiedz własnymi 

słowami wysłuchaną legendę. 

Link -  

 

3. Z wierszyka R. Pisarskiego pt. „Litera” dowiesz się, które wyrazy zawsze piszemy 

wielką literą. Dla ułatwienia są podkreślone. 

 

Ja, wielka litera                                Mają swe nazwiska miasta, 

kłaniam ci się nisko.                         mają morza głębokie, 

Napisz mnie,                                     kraje, maleńkie wioski, 

gdy piszesz imię i nazwisko,            rzeki i góry wysokie, 

napisz mnie w tytule,                        mają nazwy ulice, nawet zaułki ciasne 

po kropce mnie napisz…                  pisane z wielkiej litery, 

Bo, gdy nie napiszesz,                      bo to ich imię własne. 

Powiem, że się gapisz. 

 

Zapamiętaj! 

Wielką literą zawsze piszemy: imiona, nazwiska, tytuły, początek zdania, nazwy 

miast, ulic, mórz i krajów. 

 

4. Jeśli nauczysz się tego wierszyka na pamięć już zawsze będziesz wiedział, które 

wyrazy piszemy wielką literą. 



 

5. Przekonaj się czy wiesz, które wyrazy należy pisać wielką literą, a które nie 

wykonując ćw. 1 i 2 s.54 w Kartach ćwiczeń. 

 

6. A teraz „Poruszaj się Smyku”. Jak? Zobaczysz na filmiku: Link do strony - 

https://www.youtube.com/watch?v=prBKu8zN-jo 

 

7. Zrób smoka z papieru według instrukcji znajdującej się w Kartach ćwiczeń na s.51.  

 

Materiały: Podręcznik cz.5, Karty ćwiczeń cz.5, nagranie, rolka po ręczniku papierowym, 

Farby, pędzel lub zielony papier, klej, flamastry. 

 

Zadania rozszerzające (dla chętnych) : 

 Karty ćwiczeń ćw.4 s. 55. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=prBKu8zN-jo

