
Dzień dobry Rodzice i Wychowankowie zajęć koła Spotkanie z bajeczką. 

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami zabaw na ten tydzień pt. „Legenda o smoku 

wawelskim” : 

1. Zaśpiewajcie naszą piosenkę powitalną „Wszyscy są, witam Was”. 

2. A teraz rozłóżcie ręce i zamieńcie się w samoloty. Zapalcie silniki i polećcie do „Krainy 

bajek i baśni”. Wylądowaliście bezpiecznie? 

 

3. Na początek zagadka: 
 

Kto mieszkał w jamie 
tuż nad Wisłą 
i zionął ogniem 
jak ognisko?   (Smok Wawelski) 
 

4. Posłuchajcie „Legendy o smoku wawelskim” 

Link: http://audio-bajki.pl/bajki-klasyczne/item/109-legenda-o-smoku-wawelskim 

 

5. Odpowiedz, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe: 

• Smok mieszkał w jamie pod zamkiem. 

• Król Krakowa nazywał się Krak. 

• Smok śpiewał ludziom piosenki na dobranoc. 

• Smoka pokonał Piotruś Pan. 

• Smok połknął owcę wypchaną siarką i smołą. 

• Smok poszedł spać po zjedzeniu wypchanej owcy. 

• Smok wypił dużo wody z rzeki i pękł. 

• Ta rzeka nazywała się Wisła. 

 

6. Zabawa „Smocze minki”. Zróbcie minę: groźnego smoka, wesołego smoka, smutnego 

smoka. 

 

7. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda Smocza Jama: 

 

https://podroze.onet.pl/polska/malopolskie/smocza-jama-pod-zamkiem-krolewskim-

na-wawelu-w-krakowie/gzz895r 

 

8. Układanka. Spróbujcie ułożyć z plastikowych nakrętek lub klocków smoka, zamek lub 

koronę królewską. 

 

9. Zabawa z rodzicami „Raz, dwa, trzy, smok patrzy (tak jak „Baba jaga patrzy”). 

Jedna osoba to smok, który stoi tyłem do pozostałych. Wtedy dzieci biegną w jego 

stronę. Kiedy smok odwróci się i zawoła „Raz, dwa trzy, smok patrzy” trzeba stanąć w 
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bezruchu. Kto się poruszy, wraca na linię startu. Kto pierwszy dotrze do smoka, 

zajmuje jego miejsce. 

 

10. Co roku w Krakowie odbywa się parada smoków. Możecie zobaczyć relację z niej np. 

tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=zPcg38vb_V0 

 

11. Praca plastyczna 

Wyobraźcie sobie, jak mógł wyglądać smok wawelski? Spróbujcie narysować smoka, 

smoczą jamę, a może i zamek na Wawelu? 

 

12. Tutaj inny pomysł na pracę plastyczną: 

https://ekodziecko.com/smok-zionacy-ogniem 

 

13. Na zakończenie zamieńcie się znowu w samoloty i wróćcie do Waszych domów.     

 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Beata Fulczyk 
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