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1.Przedszkolaku! Jeśli spytam się co jest stolicą Polski, Ty z pewnością już wiesz i 

odpowiesz mi że obecnie  stolicą Polski jest  ….Warszawa, ale nie zawsze tak było. 

Za pierwszą , legendarną stolicę Polski uważa się Gniezno. Posłuchaj legendy o 

powstaniu państwa polskiego. Rodzic objaśnia dziecku co to legenda (legenda to 

taka opowieść, która jest przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, zawiera 

trochę prawdy i trochę fantazji, dotyczy głównie osób lub miejsc). 

 

Legenda o założeniu Gniezna. 

W czasach, gdy wszędzie las gęsty rósł, 

Żyli trzej bracia: Lech, Czech i Rus. 

Pewnego razu bracia Słowianie  

ruszyli w drogę niespodziewanie. 

Wiele tygodni, dni oraz godzin 

szukali ziemi dla swoich rodzin. 

Lech raz popatrzył prosto przed siebie, 

białego orła ujrzał na niebie. 

Powiedział braciom: – To dobry znak, 

zostanę tutaj, gdzie mieszka ptak. 

Tu, gdzie się gnieździ ten biały orzeł, 

moje rodzinne gniazdo założę. 

 

Następnie rodzic rozmawia z dzieckiem na temat legendy: 



• Jakie imiona nosili bracia z legendy? 

• Kto to są Słowianie? (byli to ludzie zamieszkujący wschodnią Europę i północną 

Azję- można pokazać dziecku na globusie ) 

• Po co bracia Słowianie ruszyli w drogę? 

• Czy długo szukali odpowiedniego miejsca? 

• Co ujrzał Lech na niebie? 

• Co postanowił wtedy zrobić? 

Dodatkowo zapraszam do oglądnięcia filmu, który utrwali dzieciom wiedzę na temat 

historii powstania państwa polskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=1t3bnkmvvoM  

 
2.Orzeł z koroną na głowie na czerwonym tle to  godło Polski- jeden z symboli 
narodowych. To właśnie Lech umieścił orła bielika w godle swojego  miasta Gniezna, 
a teraz jest on w godle Polski.  
 
 

                                
 Teraz nauczymy się pięknego wiersza, który zna każdy Polak. Posłuchaj, jak 
mama/tata czyta a potem spróbuj  powtarzać za rodizcem. 
  
Kto ty jesteś?— Polak mały 
Jaki znak twój?— Orzeł Biały 
Gdzie ty mieszkasz?— Między swemi. 
 W jakim kraju?— W polskiej ziemi. 
 Czym ta ziemia?— Mą Ojczyzną.  
Czym zdobyta?— Krwią i blizną. 
 Czy ją kochasz?— Kocham szczerze. 
A w co wierzysz?— W Boga wierzę 

https://www.youtube.com/watch?v=1t3bnkmvvoM


3. Wybierz odpowiedni szlaczek i rysując po śladzie zaprowadź Lecha do orła 
białego- rodzic pyta dziecko: „Jakie ptaki znajdują się na karcie?”(orzeł ,bielik, gołąb, 
sikorka, bocian). 
 
 
 

 
 
Opracowała- Katarzyna Samolej 

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/03/OdpowiedniPtak.pdf

