
DZIEŃ 4  LEGENDA O POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO „GNIAZDO ORŁA 
BIAŁEGO” 

 
 
Umiejętności dziecka: 

 zna legendę o powstaniu 
państwa polskiego 

 wie, jakie cechy symbolizuje w 
godle Polski orzeł biały 

 wykonuje sylwetę orła 
stemplując dłońmi, dorysowuje 
brakujące elementy  

 

1. Zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego „Gniazdo orła białego” 
(8 min.40s.) https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0   - do słuchania lub 
obejrzenia, zwróćcie uwagę na: 

 o czym jest legenda? 

 jak nazywali się trzej bracia 

 dlaczego bracia rozdzielili się podczas podróży? 

 jakiego ptaka zobaczyli bracia na wielkim dębie? 

 Od czego wywodzi się nazwa Polski? 

 Jak wygląda godło Polski? 
 

2. Wypowiedzi dziecka na temat treści legendy wsparte podpowiedziami 
rodzica. 
 

3. Zabawa plastyczna – rysowania lub stemplowanie dłonią:  

 narysuj gęsty las, w którym  rośnie dużo drzew, a na jednym z nich spróbuj 
narysować gniazdo i orła; 

 potrzebne będą – biała farba, talerzyk, pędzelek, kartka w kolorze 
czerwonym – instrukcja do wykonania pracy pod 
linkiemhttps://www.youtube.com/watch?v=jjMBuPt6aVY 

 
 
 
 
 

Powodzenia   
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Propozycje do poczytania i posłuchania: 
Żródło: https://mathsiseverywhere.files.wordpress.com/2015/03/colouring-book-of-
poland_kolorowanki-z-polski.pdf 

 
Legenda o Smoku Wawelskim 

W dawnych czasach na Wzgórzu Wawelskim stał gród mądrego władcy Kraka. 

Wszyscy mieszkańcy żyli szczęśliwie, ale do czasu. Pewnego dnia do spokojnego 

grodu nadleciał wielki potwór tak wielki, , jak kościelna dzwonnica I zamieszkał 

pod samym Wawelem. Wkrótce zaczęły znikać zwierzęta, potem nawet para 

pasterzy, więc poddani poszli na zamek szukać ratunku u władcy. Krak obwieścił, 

że odda połowę swego bogactwa i rękę córki śmiałkowi, który pokona smoka. 

Wielu próbowało to zrobić, ale żaden nie przeżył spotkania z potworem. Pewnego 

dnia ubogi szewczyk i imieniu Dratewka wpadł na sprytny pomysł pozbycia się 

bestii. Poprosił o skórę dużego barana i wypchał ją siarka. Podłożył tę przekąskę 

smokowi, a ten zjadłszy przysmak poczuł wielkie pragnienie. Pił i pil bez końca, aż 

wreszcie pękł z wielkim hukiem. 

 

 

Legenda o warszawskiej Syrence  

Dawno temu w Wiśle pływała przepiękna syrena o pięknym głosie. Często 

przypływała do małej osady zwanej Warszawą. Pewnego dnia przyjechał tam 

chciwy kupiec , który chciał ją schwytać pokazywać na jarmarkach. Przekupił kilku 

rybaków, a ci schwytali syrenę I zanieśli do domu pewnego młodego rybaka. 

Kazali mu pilnować istoty do samego rana. Syrena bardzo spodobała się młodemu 

rybakowi, a kiedy zaczęła śpiewać, ten bez wahania ja uwolnił. Pospiesznie ruszyła 

w stronę Wisły, a na jej brzegu oznajmiła mieszkańcom, że skryje się w głębinach 

dla swojego bezpieczeństwa, ale w razie potrzeby stanie w ich obronie. Od tej 

pory osada przyjęła syrenkę jako swoją patronkę. Teraz widnieje w herbie 

Warszawy 

 

Legenda o Bazyliszku  

Dawno temu, na rynku starej Warszawy żył Bazyliszek. Był wielki. Ciało miał 

pokryte łuskami, skrzydła jak nietoperz, ogon jak krokodyl, a łapy były zakończone 

szponami. Potwór w dzień spał, a w nocy wychodził ze swej jamy I niszczył miasto. 

Kilku śmiałków próbowało go zabić, jednak wzrok Bazyliszka zamieniał ich w 

https://mathsiseverywhere.files.wordpress.com/2015/03/colouring-book-of-poland_kolorowanki-z-polski.pdf
https://mathsiseverywhere.files.wordpress.com/2015/03/colouring-book-of-poland_kolorowanki-z-polski.pdf


kamienie. Pewien śmiałek wpadł na znakomity pomysł. Poszedł do Bazyliszka 

ukrywając się za lustrem. Kiedy stworzenie podeszło i spojrzało w lustro zamieniło 

się w kamień. Wszyscy mieszkańcy Warszawy byli bardzo szczęśliwi. 

 

 

Legenda o Złotej Kaczce 

Dawno, dawno temu w Warszawie żył biedny chłopiec. Miał na imię Kuba. 

Pewnego dnia Kuba poszedł do piwnic Pałacu Ostrogskich i spotkał tam złotą 

kaczkę. Kaczka obiecała mu ogromne bogactwa. Musiał jednak najpierw spełnić 

pewien warunek: wydać w ciągu jednego dnia dużą ilość pieniędzy na własne 

potrzeby. Nie wolno mu było z nikim się podzielić. Chłopiec był bardzo szczęśliwy. 

Warunek wydawał się prosty do spełnienia. Przez cały dzień Kuba wydawał 

pieniądze. Kupił wiele wspaniałych rzeczy. Ale wieczorem spotkał żebraka i nie 

potrafił odmówić mu pomocy. Wtedy wszystko co kupił zniknęło. Chłopiec jednak 

zrozumiał, że dobre serce jest ważniejsze niż bogactwo. Od tego czasu los zaczął 

mu sprzyjać. Znalazł dobrą pracę, ożenił się z piękną i mądrą dziewczyną i żył 

długo i szczęśliwie 

 
 
Hymn Polski https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 
 
Piosenka małego patrioty https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo 
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