
        Materiały do pracy dla grupy O A i O B na 24.11.2021roku. 

 

Temat dnia: 

              1. W podróży po kraju – poznawanie wybranych miast Polski. rozwijanie mowy.  

              2. Myszka z legendy o królu Popielu – zajęcia plastyczne, rozwijanie umiejętności 

plastycznych. 

 Oglądanie zdjęć i widokówek z różnych miast w Polsce. (miejscowość, w której mieszkają 

dzieci lub obok której mieszkają , komputer). Pokazanie tych miasta, miejscowości na mapie 

i omówienie w 2 lub 3 zdaniach o każdym z nich. Pokazanie też na mapie rzekę Wisłę i 

miasta, przez które ona przepływa. 

 Nasz region – prezentacja  z internetu. Mapa regionu lub województwa, w którym 

mieszkają dzieci.  

  Myszka z legendy o królu Popielu – zajęcia plastyczne. 

 • Legenda o królu Popielu – zapoznanie z legendą  o królu Popielu (you tube, lub 

opowiadanie słowne legendy). Wyjaśnienie, że legenda to opowieść, w której występują 

elementy cudowne lub fantastyczne. 

 Legenda o Popielu i Mysiej Wieży to jedna z najbardziej znanych polskich legend. 

 Król Popiel był władcą Kruszwicy leżącej w okolicach jeziora Gopło. Nie był dobrym władcą i 

nie szanował swoich poddanych. Wciąż się bawił, był leniwy, nie dbał o swoje ziemie i bał się 

walki. Jego żoną została niemiecka księżniczka Gerda – kobieta piękna, ale bardzo okrutna i 

chciwa. Król nie słuchał swoich doradców, a robił wszystko tak, jak nakazywała mu żona. 

Gerda urodziła mu dwóch synów: Lecha i Popiela. Królowa uważała, że stryjowie Popiela po 

jego śmierci będą chcieli odebrać tron jej synom. Dlatego postanowiła uciec się do 

podstępu. Powiadomiła stryjów o ciężkiej chorobie jej męża i poprosiła, by przyjechali się z 

nim pożegnać. Stryjowie przyjechali i stanęli przy łożu Popiela. Popiel poprosił ich, aby wypili 

z nim miód, który został wcześniej zatruty. Otruci stryjowie umarli, ale żeby utrzymać 

zbrodnię w tajemnicy, nie zostali pochowani. Kiedy król wraz żoną świętowali realizację 

swojego planu, w pobliżu porzuconych ciał zalęgły się roje myszy. Głodne zwierzęta 

zaatakowały i zdobyły cały zamek. Popiel wraz z rodziną uciekli do wysokiej wieży. Myszy 

dostały się jednak  i tam i zjadły całą rodzinę. Od tego momentu kruszwicka wieża jest 

nazywana Mysią Wieżą. 

 

 

 

 

 * Myszka – wykonanie pracy plastycznej. 



 Siano, żołędzie, woreczki foliowe, sznureczek lub drucik, druciki kreatywne, papier 

samoprzylepny, nożyczki, gotowe oczka, naklejki. 

 W rogu woreczka foliowego dzieci umieszczają żołądź – nosek myszki, następnie do 

woreczka wkładają siano. Wypełniony woreczek związują na końcu tak, by kształtem 

przypominał myszkę. W miejscu wiązania zawijają ogonek myszki z drucika kreatywnego. 

Związują lub zakręcają drucikiem także folię za noskiem, a wystające końce nitki zostawiają 

jako wąsiki. Z papieru samoprzylepnego wycinają uszy oraz oczy, przyklejają myszce. 

Zabawy na świeżym powietrzu. 

Zabawy swobodne wg pomysłów dzieci. 


