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Temat:  Małe wędrówki…                
 

 

 

GIMNASTYKA Z MAŁPKĄ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A&fbclid=IwAR2mvr8LHayXuBLqouaF

e6wfVkmdWsi_nvmlv_rfaHxuunWNORokiv_n5dA 

 

 

Posłuchaj dziś legendy o św Kindze 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=legendy+o+%c5%9bw+kindze&&view=detail&mid=

E4ED42B5C1B76AE1B1D5E4ED42B5C1B76AE1B1D5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvi

deos%2Fsearch%3Fq%3Dlegendy%2520o%2520%25C5%259Bw%2520kindze%26qs%3Dn

%26form%3DQBVR%26sp%3D-

1%26pq%3Dlegendy%2520o%2520%25C5%259Bw%2520kindz%26sc%3D4-

18%26sk%3D%26cvid%3DEC32721E66764798A66B76D05AE5D6B3 

 
 Do czego dziś możemy użyć soli…jak myślisz ??? 
 
Tak!!! Super właśnie do masy solnej. 
 
Z masy solnej możesz zrobić dużo pięknych ozdób i rzeczy 
związanych z akarakowem. Możliwości są nieograniczone: np. 
smoka wawelskiego, lub jamę smoka,, niebieską rzekę Wisłę, orła, 
koronę…i wiele innych… 

 

Rzeczy, których potrzebujesz 

* 1 szklanka mąki 

* 1 szklanka soli 

* 1/2 szklanki wody 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A&fbclid=IwAR2mvr8LHayXuBLqouaFe6wfVkmdWsi_nvmlv_rfaHxuunWNORokiv_n5dA
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A&fbclid=IwAR2mvr8LHayXuBLqouaFe6wfVkmdWsi_nvmlv_rfaHxuunWNORokiv_n5dA


1 
Wsyp mąkę i sól do miski. Wymieszaj.  

2 
Powoli dolewaj wodę, jednocześnie wyrabiając ciasto, aż masa uzyska gładką 

konsystencję.  

3 
Masa solna jest gotowa, możesz teraz zrobić z niej różne cudeńka!  

  

Wskazówki 

* Jeżeli chcesz zabarwić masę, najlepiej dodaj naturalne składniki, np. kakao, 

cynamon, kurkumę, paprykę itd. 

* Jeżeli doklejasz do siebie oddzielne elementy, posmaruj je odrobiną wody. 

 

Uwaga! 

* Masa solna nie nadaje się do jedzenia! 

Ciekawa jestem co udało ci się wyczarować z masy…   

A teraz posłuchaj piosenki o św Kindze 
https://www.bing.com/videos/search?q=legendy+o+%c5%9bw+kindze&&view=detail&mid=

B59B49B50B8D7753D5A2B59B49B50B8D7753D5A2&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvide

os%2Fsearch%3Fq%3Dlegendy%2520o%2520%25C5%259Bw%2520kindze%26qs%3Dn%

26form%3DQBVR%26sp%3D-

1%26pq%3Dlegendy%2520o%2520%25C5%259Bw%2520kindz%26sc%3D4-

18%26sk%3D%26cvid%3DEC32721E66764798A66B76D05AE5D6B3 

 

Wracamy do Krakowa, wskakujemy do pociągu i 

odjeżdżamy   (podkład muzyczny do zabawy znajduje się w załączniku) 

 

 

 



Spróbuj dopasować nazwy do obrazka 

 
 
 

BARBAKAN 

 

BRAMA FLORIAŃSKA 

 

WAWEL 

 

KOŚCIÓŁ MARIACKI 
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

Poruszaj  się z krakowiaczkiem 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+krakowiaczek+jeden&ru=%2fvideos%2fsea

rch%3fq%3dyoutube%2520krakowiaczek%2520jeden%26qs%3dn%26sp%3d-

1%26pq%3dyoutube%2520krakowiaczek%2520jeden%26sc%3d1-

26%26sk%3d%26cvid%3dB5AB15246319471DA109A44DB270514D%26FORM%3dVDV

VXX&view=detail&mid=3442480B8D1DDF9AB0233442480B8D1DDF9AB023&&FORM

=VDRVRV 

Posłuchaj dziś legendy o Krakowskich gołębiach         

 

 

 



 

POLSKIE LEGENDY: ZACZAROWANE GOŁĘBIE W KRAKOWIE  

 
Historia ta działa się w czasach, kiedy na ziemiach krakowskich 
rządził Henryk IV Prawy. Książę był człowiekiem bardzo ambitnym i 

rządnym władzy. Jego marzeniem była koronacja na króla. Henryk 

wiedział jednak, że nie zdobędzie korony jeżeli nie będzie miał 
poparcia Stolicy Apostolskiej. 

 

 
W tamtych zaś czasach przychylność papieża zdobywało się 

odpowiednio dużymi datkami na Kościół. Henryk IV Prawy był 

zamożnym władcą, ale nawet całe jego złoto nie wystarczyłoby, aby 
zrobić wrażenie na głowie Kościoła. Książę zastanawiał się więc jak 

mógłby zdobyć odpowiednie środki na podróż do Rzymu. 

 
Z pomocą przyszła mu podkrakowska wiedźma. Czarownica 

przemieniła drużynę księcia w gołębie i rozkazała im polecieć na 

wieże kościoła mariackiego. Tam zaklęte ptaki zaczęły dziobać, 
odłupywać mury świątyni, a spadające na ziemię kamyki zamieniały 

się w monety z najczystszego złota. 

 
Książę łapał monety, aż uzbierały się trzy wozy pełne złota. Wtedy 

czarownica rzekła, by Henryk jak najszybciej ruszył do Rzymu starać 

się o koronę. Obiecała mu, że gdy wróci do Krakowa jako król, jego 
drużyna stanie u jego boku znów w ludzkiej postaci. 

 

Henryk niezwłocznie wyruszył. Droga do Rzymu była jednak daleka, 
a książę był człowiekiem bardzo rozrzutnym. Lubił pić najlepsze wina 

i miody, jeść najdroższe potrawy. I tak w czasie podróży jego wozy ze 

https://1.bp.blogspot.com/-GmhGCSEB-gA/TWVbwEhjSQI/AAAAAAAATA8/uhPsMohwbvk/s1600/golebie1.jpg


złotem szybko zrobiły się puste. Nic nie zostało, by przekonać papieża 

do poparcia koronacji Henryka. 

 
Książę nie powrócił już do swego grodu. Zaczarowane gołębie do dziś 

zaś czekają na swego pana na krakowskim rynku. Chętnie przysiadają 

na ramieniu przyjezdnych z nadzieją, iż ujrzą w końcu Henryka i 
odzyskają ludzką postać. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



Na koniec zajęć zapraszam cię do obejrzenie 

pięknego występu „Lajkonik” w wykonaniu Małych 

Słowianek 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+krak%c3%b3w+dla+dzieci&&view=detail

&mid=6370F0E846256A8716706370F0E846256A871670&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvi

deos%2Fsearch%3Fq%3Dyoutube%2520krak%25C3%25B3w%2520dla%2520dzieci%26qs

%3Dn%26sp%3D-

1%26pq%3Dyoutube%2520krak%25C3%25B3w%2520dla%2520dzieci%26sc%3D0-

25%26sk%3D%26cvid%3D83A1C17C8B8C4EDA9DBDD3B279AE2F74%26FORM%3DV

DVVXX 

 

 

 

 


