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Temat: Moje miasteczko  
 

           

 

 

 

 

Zabawy ruchowe  
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 
 

Zagadka słuchowa „Co to za melodia”– dzieci 

wysłuchają hejnał z Wieży Mariackiej   

i Legendę o hejnale mariackim. 

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

Zapraszam do obejrzenia prezentacji po Krakowie 

(prezentacja  ZWIEDZAMY KRAKÓW w załączniku) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=GN_MKWcWVro


Kościół Mariacki. Przetnij obrazek na 3-4 części i z 

wykonanych puzzli ułóż na nowo obrazek 
 
 

 
 

 

 

 



OPIS STROJU KRAKOWSKIEGO 
 
Barwny, bogato zdobiony ubiór krakowski jako jedyny spośród polskich 

strojów ludowych uznawany jest dziś za narodowy. Nosił go nawet sam 

Tadeusz Kościuszko, naczelnik powstania z 1794 roku. 

Poznaj podstawowe elementy stroju męskiego i damskiego. 
 

 

 

 
 

Chłopak nosi czapkę krakuskę, czyli czerwoną rogatywkę otoczoną 

czarnym barankiem, przystrojoną pękiem pawich piór i kolorowymi 

wstążkami. Na białą lnianą koszulę, ozdobioną pod szyją czerwoną 

tasiemką, zakłada długi do kolan kaftan bez rękawów, szyty z 

ciemnego sukna, z czerwonym podbiciem, obszyty dekoracyjnymi 

chwościkami i guzikami. Kaftan opasuje białym skórzanym pasem 

nabijanym ćwiekami. Z boku pasa zwisają ozdobne blaszki zwane 



brzękadełkami. Portki, czyli jasne płócienne spodnie w czerwone 

prążki nosi wpuszczone w wysokie skórzane buty z cholewami. 

Mężczyźni przywdziewają jako okrycie wierzchnie białą sukmanę z 

czerwonymi wypustkami. 
 

 

 

 
 

Nakryciem głowy dziewczyny jest wianek ze sztucznych kwiatów 

przybrany kolorowymi, spływającymi na plecy wstążkami. Na 

śnieżnobiałą, ozdobioną angielskim haftem koszulę zakłada aksamitny 

gorset wyszywany kolorowym haftem, przystrojony błyszczącymi, 

różnobarwnymi cekinami, koralikami, chwościkami, tasiemkami i 

wstążeczkami. Kwiecistą, suto marszczoną spódnicę przewiązuje w 

pasie białym, tiulowym fartuszkiem zwanym zapaską, którego ozdobą 

jest misterny haft angielski. Na nogach nosi trzewiki, najczęściej 

czarne, związywane czerwoną tasiemką. Uzupełnieniem stroju są 



naturalne korale, których czerwień pięknie kontrastuje z bielą 

koszuli. 

 

 

QUIZ ZE STROJEM KRAKOWSKIM 
Czy potrafisz rozpoznać i odpowiednio nazwać pokazane na ilustracjach 

elementy stroju krakowskiego? Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując nasz 

obrazkowy quiz! 
 

 

 

Zadanie 1 

 

z podkówkami 

 magierka 

 zapaska 

 katana 

 buty 



 

Zadanie 2 

 

czapka 

 sukmana 

 krakuska 

 bańka 

 sagan 

 

Zadanie 3 

 

opina kibić 

 wianek 

 cholewa 

 gorset 

 weka 



Zadanie 4 

 

bez rękawów 

 kaftan 

 zapaska 

 bajok 

 rzemyk 

Zadanie 5 

 

z płótna 

 cholewa 
 koszula 

 magierka 

 fliza 

 

 



Zadanie 6 

 

spodnie 

 szaflik 

 podkówki 

 czepiec 

 portki 

Zadanie 7 

 

z ćwiekami 

 magierka 

 fliza 
 pas 

 krakuska 

 



Zadanie 8 

 

fartuch 

 nakastlik 

 zapaska 

 katana 

 sukmana 

Zadanie 9 

 

w kwiaty 

 portki 

 weka 
 chwost 

 spódnica 

 



Zadanie 10 

 

okrycie wierzchnie 

 ćwiek 

 sukmana 

 czepiec 

 chusta 

Zadanie 11 

 

na głowie 

 wianek 

 sagan 

 bajok 

 katana 



Zadanie 12 

 

z rękawami 

 gorset 

 magierka 

 krakuska 

 katana 

 

 

gra memo 

https://polalech.pl/krakowski-memo.htm 

 

 

 

https://polalech.pl/krakowski-memo.htm


WYKREŚLANKA ZE STROJEM KRAKOWSKIM 
Znajdź ukryte w diagramie nazwy elementów stroju krakowskiego. Szukaj 

poziomo i pionowo. Znalezione słowa zaznacz przeciągając po nich myszką. 

 

https://polalech.pl/krakowski-wykreslanka.htm 
 

 

Wybierz strój, który opisuje rymowanka. Zabawne 

ćwiczenia w rozpoznawaniu stroju krakowskiego. 

https://polalech.pl/krakowski-rymowanka.htm 

 

uzupełnij sekwencje 

 

Bo spódniczka cała w  

Legenda o smoku wawelskim 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec5quuKApxI 

https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8 

 

 

https://polalech.pl/krakowski-wykreslanka.htm
https://polalech.pl/krakowski-rymowanka.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ec5quuKApxI
https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8


W załączniku znajdziecie dwie karty z dziewczynką i chłopcem do 

ubrania. 

Miłej zabawy 

 

                        
 

 

 

 


