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1. „Zabawy i ćwiczenia poranne”.
„Zmień kierunek marszu”– zabawa orientacyjno – porządkowa.
Marsz po obwodzie koła przy dźwiękach bębenka (można uderzać łyżką w dno garnka ),
na mocniejsze uderzenia zmiana kierunku marszu.
„Jadą pojazdy” - zabawa ruchowa z elementem biegu.
Dziecko biega po pokoju w różnych kierunkach, bez potrącania się, naśladowanie odgłosu
pojazdów, samochodu, karetki pogotowia, motoru, traktora, policji.
„Jedziemy rowerem” - ćwiczenia mięśni nóg. Dziecko leży na plecach i naśladuje jazdę
rowerem, powolne - jazda pod górę, szybka - z górki, umiarkowana - po równej drodze.
2. „Kraków – dawna stolica Polski” – zapoznanie dzieci z zabytkami i miejscami, które
warto zwiedzić w Krakowie.
Rozwiązanie zagadki podanej przez rodzica, jako wprowadzenie w temat dzisiejszego
zajęcia.
Jak ma na imię dawna stolica przez którą płynie błękitna Wisła?
Gdzie dumny Wawel i Smocza Jama, skąd słychać co dzień melodię znaną.
Jeżeli, dziecko nie zna odpowiedzi na zagadkę, rozwiązanie podaje rodzic.
Rodzic wyjaśnia dziecku, że Kraków był kiedyś stolicą Polski.
Rodzic pokazuje dziecku na mapie Polski (została zamieszczona niżej), gdzie leży
Kraków. Mówi, że Kraków leży nad rzeką Wisłą.
Następnie pokazuje dziecku i omawia z nim wygląd herbu Krakowa
(ilustracja herbu została zamieszczona niżej).
Zabawa „Zwiedzamy Kraków”. W różnych miejscach w pokoju poprzyklejane są
ilustracje (zostały zamieszczone niżej) przedstawiające miejsca, które warto zwiedzić
w Krakowie (Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki (posłuchajcie hejnału z wieży
Mariackiej - link do hejnału: https://www.youtube.com/watch?v=xHblvVCgtfI, Smok
Wawelski i jego jama, dzwon Zygmunta). Dziecko ustawia się w pociąg za rodzicem: „jadą
pociągiem na wycieczkę”. Gdy zbliżają się do ilustracji zatrzymują się, a rodzic „przewodnik wycieczki”, nazywa miejsce, które warto zwiedzić w Krakowie

3. Słuchanie legendy o Smoku Wawelskim (wg. przekazu Marcina Bielskiego) czytanej
przez rodzica.
Dawno, dawno temu w grodzie Kraka zapanował wielki strach. Pod zamkiem zamieszkał
bowiem olbrzymi i okrutny smok. Każdego dnia okoliczni mieszkańcy musieli przynieść
mu kilka krów, byków, owiec a ostatecznie drobiu. Najodważniejsi śmiałkowie próbowali
rozprawić się z żarłocznym potworem, ale w pojedynku ze smokiem nie mieli szans. Ani
mądry król, ani jego najmądrzejsi doradcy nie potrafili znaleźć wyjścia z tej sytuacji.
W tym czasie w okolicach Wawelu żył młody szewczyk imieniem Skuba. A że był dobrym
chłopcem, to postanowił znaleźć sposób na zniszczenie smoka. Pewnego dnia stanął przed
królem i rzekł:
- Pozwól królu, że pokonam smoka.
- Ty? - zdziwił się Krak, bowiem żal mu się zrobiło dzielnego chłopca. Nie mając innego
wyjścia zgodził się na jego prośbę. Skuba nie marnował czasu. Od razu zabrał się do roboty.
Wypchał skóry baranie siarką i smołą, a następnie zaszył je i podrzucił pod smoczą jamą.
Żarłoczny smok, gdy tylko zobaczył zwierzęta, natychmiast je połknął i poczuł silne
pragnienie. Szybko pobiegł do pobliskiej rzeki Wisły i zaczął zachłannie pić wodę w
nadziei, że ugasi wewnętrzny pożar. Pił i pił, a jego brzuch był coraz większy i większy....
Aż wreszcie pękł.
W ten to sposób w państwie Kraka znowu zapanowała radość. A dzielny szewczyk Skuba
stał się ulubieńcem mieszkańców krainy Kraka.
Po przeczytaniu legendy rodzic zadaje dziecku pytania:
- kogo bali się mieszkańcy Krakowa?
- komu udało się pokonać smoka?
- w jaki sposób szewczyk Skuba rozprawił się ze smokiem?
4. „Gdzie jest smok” – zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności określania
położenia przedmiotów w przestrzeni, posługiwanie się określeniami: na, pod, za, nad,
przed, z prawej strony z lewej strony. Doskonalenie umiejętności nazywanie części swojego
ciała.
Dziecko koloruje i wycina obrazek smoka (karta pracy nr 1).
Następnie siada na dywanie, plecy proste nogi wyprostowane.
Rodzic umieszcza obrazek ze smokiem w różnych miejscach.
Zadaniem dziecka jest określenie, gdzie jest smok? (np. na krześle, na dywanie, na półce,
pod stołem, pod krzesłem, nad stołem, na prawym kolanie dziecka, na lewej ręce dziecka,
na prawym udzie dziecka, na lewej stopie dziecka, na głowie dziecka, przed dzieckiem, za
dzieckiem, z prawej strony dziecka, z lewej strony dziecka itd.)
Pobaw się klockami, może spróbujesz zbudować zamek (Wawel), jamę smoka, kościół
Mariacki lub inne ciekawe miejsce, które można zobaczyć w Krakowie.
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