
LEGENDARNE POCZĄTKI        11.05 – 15.05 
 

 

 Uzupełnij brakujące miejsca podanymi wyrazami i przeczytaj definicję 

legendy.  

pokolenie   zdarzeń   państw                                           

przyrody           fantastyczne   historycznych   opowieść 

 

Legenda to ludowa ………………. przekazywana z pokolenia na ………........., 

zawierająca elementy realistyczne oraz ….............. . Dotyczy ona 

………………………. miejsc, osób lub ….................... Tematem legend mogą być 

na przykład początki ………………… i miast oraz pochodzenie zjawisk 

………………………. . 

 

 Hasło legenda ma wiele znaczeń. Wykreśl wszystkie litery Ż i odczytaj drugie 

znaczenie słowa LEGENDA. 

 

LEŻGEŻNŻDATŻOŻKRÓŻTKIŻTEKŻSTŻNŻAMARŻGINŻESŻIEŻMAP

ŻYOBJŻAŚNŻIAJĄŻCYWYSŻTĘPUŻJĄCŻENŻANIŻEJ 

SYŻMBŻOŻLEGRŻAFICŻZNEŻIBŻARŻWNŻE. 

 Z rozsypanych wyrazów ułóż zdanie i przeczytaj kolejne znaczenie słowa 

LEGENDA. 

popularnej,  to   dziedzinie.  określenie  zasłużonej,  Legenda 

 stanowiącej   jakiejś   sławnej  w  osoby  autorytet 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prawidłowe odpowiedzi na ostatniej stronie. 

http://www.animaatjes.de/glitzer-text-generator


 

 

 Wymyśl co najmniej 10 słów, które mają więcej niż jedno 

znaczenie. 

Przykłady: zamek – część ubrania, budynek, element drzwi 
               kiwi – owoc, nazwa ptaka 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Famozepolska.blogspot.com%2F2018%2F11%2Flegenda-o-lechu-czechu-i-rusie.html&psig=AOvVaw3uz6AUoSA_wiyZP8ctnGzK&ust=1588776571915000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjQ5o78nOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Hasło: ____________________________ 

1. Grany o godzinie 12.00 z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie 

2. Jego spojrzenie zmieniało w kamień 

3. W legendzie o powstaniu Warszawy 

4. Jeden z trzech braci, który według legendy udał się na południe. 

5. Nazwa zamku w Krakowie. 

6. Legendarny założyciel państwa polskiego. 

7. Ptak z legendy o Lechu. 

8. Nazwa pierwszej stolicy Polski. 

9. Król zjedzony przez myszy. 

10. Kronikę pisał .... 

11.  Nie chciała Niemca. 

12. Brat Waligóry. 



Dobierz tytuł legendy do ilustracji. 

Legenda o Smoku Wawelskim 

Bazyliszek 

O Lechu, Czechu i Rusie 

O Popielu i Mysiej Wieży 

Pan Twardowski 

Złota Kaczka 

 
 
 __________________________

 

         __________________________ 

 

 

       __________________________ 

 

    ________________________ 

 

      

____________________________ 

 

 

         _____________________ 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdaskalia.eu%2Fkochamy-polske-klasa-iii-a-zajecia-o-naszej-ukochanej-ojczyznie%2F4450_html_4bd8eadc%2F&psig=AOvVaw0GVDNCGbrfy4UnlsYlpbMD&ust=1588953458032000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND7noWPoukCFQAAAAAdAAAAABAc
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEc5quuKApxI&psig=AOvVaw0GVDNCGbrfy4UnlsYlpbMD&ust=1588953458032000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND7noWPoukCFQAAAAAdAAAAABAi
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEc5quuKApxI&psig=AOvVaw0GVDNCGbrfy4UnlsYlpbMD&ust=1588953458032000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND7noWPoukCFQAAAAAdAAAAABAi


Quiz  „Legenda o Smoku Wawelskim” 

 

1. Co robił Szewczyk z legendy o Smoku Wawelskim? 
a) Pilnował owiec 
b) Szył buty 

c) Robił na drutach 

2. Jak miał na imię Szewczyk, który występował w bajce o Smoku 

Wawelskim? 

a) Dratewka 

b) Szydełko 

c) Drucik 

3. Z kim przyszło walczyć Szewczykowi Dratewce? 

a) Z wiewiórkami, które ciągle podkradały Królowi orzechy 
b) Ze smokiem, który wyjadał zapasy w Królestwie 
c) Z groźnym niedźwiedziem 

4.  Jaką nagrodę wyznaczył Król w zamian za zabicie Smoka 

Wawelskiego? 

a) Rentę Królewny i pół królestwa 

b) Nogę Królewny i pół królestwa 

c) Rękę Królewny i pół królestwa 

5. Jakie imię nosił Król w legendzie o Smoku Wawelskim? 

a) Karol 

b) Krakus 

c) Krak 

6. Kto ostatecznie pokonał Smoka Wawelskiego? 
a) Odważni rycerze 

b) Szewczyk Dratewka 

c) Królewna 

7. W jaki sposób Szewczyk pokonał Smoka Wawelskiego? 

a) Dał mu do zjedzenia zrobionego przez siebie barana 

b) Opowiedział mu tak straszną historię, że Smok sam uciekł z królestwa 

c) Szewczyk wcale nie pokonał Smoka 



8. Co znajdowało się we wnętrzu barana, którego Dratewka 

podarował Smokowi Wawelskiemu? 

a) Same smakołyki: owoce, ciasteczka, lizaki 

b) Wątróbka z warzywami 

c) Siarka 

9. Kogo chciał zjeść Smok Wawelski, kiedy dowiedział się, że w 

Królestwie nie ma już nic do jedzenia? 

a) Córkę Króla, więc ten przestraszony wysłał rycerzy, aby zabili Smoka 

b) Samego Króla 

c) Najlepszego przyjaciela Króla 

10. W jaki sposób skończył swe życie Smok Wawelski? 

a) Przejadł się 

b) Rozpłynął się 

c) Wypił tak dużo wody, że aż w końcu pękł 

Odpowiedzi: 1b, 2a, 3b,4c, 5c, 6b, 7a, 8c, 9a, 10c 

 

 



TANGRAM 

Tangram to starożytna chińska układanka znana pod nazwą "chichiao-tu". 

Tangram tworzy kwadrat składający się z siedmiu części, z których każda część 

nazywana jest kamykiem lub tanem.  

 

 

 

Celem gry jest ułożenie przedstawionych figur wzorów z dostępnych 

części tangramu w taki sposób, aby wykorzystać wszystkie części, które 

muszą do siebie przylegać, ale nie mogą na siebie nachodzić. Każdą część 

tangramu można odwracać i obracać według potrzeb.  

Według jednej z legend Tangram wymyślił chiński uczony imieniem 

Tan, aby zaciekawić geometrią swoich uczniów. Do dziś każda z części 

tangramu jest nazywana tanem. Pierwsze europejskie wzmianki o tangramie 

pochodzą z XVIII wieku. Początkowo był on używany do nauki geometrii, 

jednak z czasem przekształcił się w grę towarzyską. Z tych prostych tanów 

można zbudować wiele tysięcy różnych wzorów. Tangram można 

wykorzystywać na wiele sposobów. Jest to dobra pomoc dydaktyczna, która 

kształtuje logiczne myślenie u dzieci, zmusza do poszukiwania nietypowych 

rozwiązań, wpływa bardzo pozytywnie na rozwój wyobraźni.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dza9Vlp_KAnk&psig=AOvVaw2dGdcmM9fxn67GH6IbOd-X&ust=1589045051739000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiKi6HkpOkCFQAAAAAdAAAAABAI


 

Jak zrobić Tangram samodzielnie? Kliknij poniżej. 

http://maluchwdomu.pl/2015/07/jak-zrobic-tangram.html 

 

 

 

http://maluchwdomu.pl/2015/07/jak-zrobic-tangram.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.logicagiochi.com%2Fen%2Ftangram&psig=AOvVaw2lpU6jRMxtueWN6jIK32YC&ust=1588780768009000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjumdyLnekCFQAAAAAdAAAAABAa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fboyslife.org%2Fhobbies-projects%2Fprojects%2F145561%2Fmake-a-classic-tangram-puzzle%2Fattachment%2Ftangram-butterfly%2F&psig=AOvVaw3zfU82sMLvXJdhDxxfOsj7&ust=1588855133347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNsuCgn-kCFQAAAAAdAAAAABBs
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fboyslife.org%2Fhobbies-projects%2Fprojects%2F145561%2Fmake-a-classic-tangram-puzzle%2Fattachment%2Ftangram-butterfly%2F&psig=AOvVaw3zfU82sMLvXJdhDxxfOsj7&ust=1588855133347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNsuCgn-kCFQAAAAAdAAAAABBs
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.1001freedownloads.com%2Ffree-clipart%2Ftangram-2-164&psig=AOvVaw3zfU82sMLvXJdhDxxfOsj7&ust=1588855133347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNsuCgn-kCFQAAAAAdAAAAABB3
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ftrocandoletrasmafra.blogspot.com%2F2017%2F09%2Ftangram.html&psig=AOvVaw3zfU82sMLvXJdhDxxfOsj7&ust=1588855133347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNsuCgn-kCFQAAAAAdAAAAABBi
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fb2b.g3poland.com%2Fproduct-pol-3976-Tangram-dla-dzieci-w-metalowej-puszce.html&psig=AOvVaw3zfU82sMLvXJdhDxxfOsj7&ust=1588855133347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNsuCgn-kCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F133208101455827893%2F&psig=AOvVaw3zfU82sMLvXJdhDxxfOsj7&ust=1588855133347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNsuCgn-kCFQAAAAAdAAAAABBx
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fobs0220%2Ftangram%2F&psig=AOvVaw3zfU82sMLvXJdhDxxfOsj7&ust=1588855133347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICNsuCgn-kCFQAAAAAdAAAAABBR


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.uk%2Fpin%2F564779609492309906%2F&psig=AOvVaw3zfU82sMLvXJdhDxxfOsj7&ust=1588855133347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCICNsuCgn-kCFQAAAAAdAAAAABDJAQ


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Układanka Tangram online 

http://www.math.edu.pl/tangram 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fpl%2Fzdj%25C4%2599cie%2Fnumery-zestaw-tangram-gm166639364-23711461&psig=AOvVaw3zfU82sMLvXJdhDxxfOsj7&ust=1588855133347000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCICNsuCgn-kCFQAAAAAdAAAAABD4AQ
http://www.math.edu.pl/tangram


 Legenda to ludowa ……OPOWIEŚĆ przekazywana z pokolenia na ….. POKOLENIE, zawierająca elementy 

realistyczne oraz …..FANTASTYCZNE. Dotyczy ona …. HISTORYCZNYCH miejsc, osób lub …..ZDARZEŃ. Tematem 

legend mogą być na przykład początki ….. PAŃSTW i miast oraz pochodzenie zjawisk ……PRZYRODY. 

 LEGENDA TO KRÓTKI TEKST NA MARGINESIE MAPY OBJAŚNIAJĄCY WYSTĘPUJĄCE NA NIEJ SYMBOLE GRAFICZNE                        

I BARWNE.  

 Legenda to określenie osoby sławnej, popularnej, zasłużonej, stanowiącej autorytet w jakiejś 

dziedzinie.  

 

Przygotowała D. Krawczyk 

Żródło: Internet, zasoby własne 

 


