Scenariusz spotkania z Muchomorkami, Tygryskami, Kangurkami
czwartek 18.06.2020
1. Temat: „Kraków nasze miasto”
2. Przebieg aktywności:
 O jakim mieście śpiewa nam Profesor Szymon?

https://www.youtube.com/watch?v=Kkv2PjIp0rc
 Posłuchajcie legendy
E. Szelburg – Zarębina „Krakus zwycięża smoka”
W Krakowie, u stóp góry wawelskiej, jest wielka podziemna jaskinia.
Przed wiekami, za panowania księcia Krakusa, pod zamkową górą, na
brzegu rzeki Wisły, straszliwy potwór, smok okrutny zamieszkał w jaskini.
Padł strach na ludzi, bo smok co noc wychodził z jamy i pożerał całe stada
bydła. A trzeba było przypędzać mu wciąż nowe, aby się najadł do syta i nie
dokuczał ludziom. Ginęły więc owce, woły, krowy. Nikt nie śmiał przegnać
zbójeckiego gada. Każdy, kto zbliżył się do smoczej jamy ginął śmiercią
okrutną. Rozzuchwaliło się smoczysko. Już nie czekał na bydło. Wypełza w
ulice grodu. Tylko patrzeć, jak zacznie rzucać się na ludzi. Wszczął się
płacz wielki i lament w całym grodzie. Śpieszy lud na zamek do Krakusa:
„Ratuj nas” – wołają wszyscy. Mężne miał serce Krakus. Silne miał ramię.
Miecz ostry wziął w rękę i wyszedł przeciw strasznemu smokowi. Ujrzał
smok śmiałka. Zaryczał, z paszczy ogniem buchnął. „Ulegnie Krakus
smokowi!” Wtem miecz błysnął wzniesiony, ciął ostrzem – i spada smocza
głowa. Lecz co za dziw! Jedną ściął Krakus smokowi, a już druga na
smoczym karku wyrosła. Trzy razy ścinał Krakus głowę smokowi i trzy razy
potworowi odrastała głowa. Widzi Krakus: nie poradzi tu miecz, chytrością
trzeba przemóc gada. Kazał Krakus skóry bydlęce napełnić płonącą siarką.
Zamiast owiec, wołów i krów podrzucono wypchane zwierzęta smokowi.
Ledwie pożarł je, zaczęło go dręczyć pragnienie okrutne. Doczołgał się do
Wisły, aby pragnienie ugasić. Gdy jednak napił się wody wiślanej, ogień,
który w nim gorzał, nie zgasł, ale rozerwał go na ćwierci. Tak zginął smok

straszny i groźny. Wielka była radość w grodzie! Ludzie wdzięczni za
oswobodzenie od smoka, do śmierci Krakusa kochali i czcili. A gdy zmarł
dzielny książę, mogiłę mu usypali, rękami na nią ziemię wznosząc dopóty,
dopóki nie urósł wielki kopiec. Ten kopiec po dziś dzień stoi pod Krakowem i
zwany jest Kopcem Krakusa.
- gdzie mieszkał smok?
- dlaczego mieszkańcy Krakowa bali się smoka?
- kogo prosili o pomoc?
- w jaki sposób Krakus zwyciężył smoka?
-w jaki sposób mieszkańcy odwdzięczyli się Krakusowi za pokonanie
smoka?
 Zapraszamy Was do zaśpiewania piosenki pt. „Hej na Krakowskim rynku”
https://www.youtube.com/watch?v=YedDkoTUx9w
 Teraz czeka Was zabawa. Spróbujcie ułożyć puzzle:
https://polalech.pl/krakowski-puzzle.htm
 Znacie tę melodię?
https://www.youtube.com/watch?v=WVQbxXvyG7A
Wedle tradycji, jest on aktualnie grany co godzinę, na cztery strony
świata przez dwóch trębaczy, aktualnie strażaków. Dlaczego na cztery
strony? Tradycja mówi, że najpierw na południe, w stronę Wawelu, dla
króla. Następnie na zachód, dla prezydenta miasta, kiedyś dla burmistrza.
Potem dla turystów, a więc na północ, gdzie znajduje się Barbakan.
Ostatnie trąbienie, na wschód, kiedyś było dla kupców, teraz jest dla
Komendanta Straży, na Mały Rynek. Każdy trębacz jest na zmianie przez
dobę i gra w tym czasie hejnał 48 razy. Tylko raz zdarzyło się, aby hejnał był
odegrany na raz przez czterech trębaczy, na cztery strony świata.
 Na zakończenie zapraszamy Was do zatańczenia krakowiaka:
https://www.youtube.com/watch?v=XmUOQV0tf9U
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