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Klasa  IV - 30.04.20r. 

 

Temat: Z  polskich  legend - historia  Popiela, którego  zjadły  myszy. 

 

Temat2: Zajęcia  z  wychowawcą: Witaj  majowa  jutrzenko! Dlaczego  dzień  3  maja  

jest  świętem  narodowym? 

 

1. Przeczytaj 

Kochani  na  dzisiejszej  lekcji  cofniemy  się  do  legendarnych  początków  państwa  

polskiego. Mówią  o  nim  legendy  o 

- Lechu, Czechu  i  Rusie - trzech  braciach, którzy  wyruszyli  szukać  dla  siebie  ziemi  do  

założenia  państwa. Lech - widząc  białego  orła, zatrzymał  się  i  założył  pierwszą  polską  

stolicę - Gniezno, 

- o Piaście  i  postrzyżynach  jego  syna  Ziemowita - tę  legendę  już  znacie 

- o  Popielu - ten tekst  poznacie  dzisiaj :) 

 

2. Zanim  rozpoczniemy: przypominam  Wam  o  przeczytaniu  "Kajka  i  Kokosza"  na  

poniedziałek :) 

 

3. Obejrzyj  fotografie :)  

Pierwsza  przedstawia  widok  na  jezioro Gopło  z  Mysiej  Wieży - jest  to  miejsce  akcji, 

w  którym  rozgrywa  się  legenda  o  Popielu 

 

 
Druga  przedstawia  mapę  Polski  za  panowania  Bolesława  Chrobrego. 

 

Przyjrzyj  się  jej  i  znajdź  na  niej: 

Gniezno, jezioro  Gopło  i  Kruszwicę. 

Następnie  odpowiedz  na  pytanie: 

W  jakim  kierunku  od  Gniezna  znajduje  się  Kruszwica? 

A. północnym B. południowym    C. wschodnim   D. zachodnim 

( poprawną  odpowiedź  podam  na  końcu  materiałów ) 
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4. Przeczytaj  tekst  legendy, zwróć  uwagę  na  to  jaką  osobą  był  Popiel, a  potem  

odpowiedz  na  zadane  pytania ( nie  przesyłaj  ich  do  mnie, odpowiedzi  do  sprawdzenia  

podam  na  końcu  materiałów ) 

 

Cecylia Niewiadomska  "Podanie o Popielu" 

 

 Niedaleko od Gniezna, nad jeziorem Gopłem, wznosił się gród Kruszwica. Tam 

mieszkał książę Popiel, jeden z następców Lecha, i rządził krajem groźnie i surowo. Chciał 

większej władzy, niż mieli jego poprzednicy. Chciał rządzić sam, nie pytając nikogo o radę. 

Żona Niemka opowiadała mu nieraz, że tak rządzą książęta w Niemczech. 

 A w Polsce z dawna był obyczaj, że kniaź w ważniejszych sprawach zwoływał radę 

starszych kmieci, czyli gospodarzy, właścicieli ziemi. Taka rada, z kmieci złożona, nazywała 

się wiecem. Popiel nie chciał zwoływać wieców, a kmiecie rozgniewani o to, nie chcieli 

z nim chodzić na wojnę, odmawiali mu posłuszeństwa. 

 Popiel się obawiał, że z tego zatargu skorzystają jego stryjowie: połączą się 

z kmieciami i odbiorą mu władzę. Zaprosił więc stryjów na ucztę, żona przyprawiła trucizną 

miód i wino i otruła wszystkich. 

https://epodreczniki.pl/a/z-polskich-legend/DAZZZGCl#DAZZZGCl_pl_main_tp_1
https://epodreczniki.pl/a/z-polskich-legend/DAZZZGCl#DAZZZGCl_pl_main_tp_2
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 Trupy wrzucono do Gopła. Zbrodnia jednak została prędko ukarana. Z ciał 

potopionych stryjów wylęgły się tysiące myszy i wyruszyły wszystkie do Kruszwicy, prosto 

na dwór zbrodniarza. 

 Przerażony Popiel, nie umiejąc walczyć z takim nieprzyjacielem, ratował się ucieczką 

i z całą rodziną szukał schronienia w murowanej wieży, wznoszącej się pośród jeziora na 

wyspie. Lecz myszy popłynęły za nim, dopadły go na wieży i zagryzły. 

 

Odpowiedz  na  pytania  do  tekstu 

1) Popiel  rządził 

A. sprawiedliwie  i  uczciwie B. sprawiedliwie  i  surowo  C. groźnie  i  surowo 

D. nieudolnie  ale  uczciwie. 

 

2) Popiel  chciał  rządzić  sam, nie  pytając  nikogo  o  zgodę, ponieważ 

A. stryjowie  spiskowali  przeciw  niemu    B. taki  był  z  dawna  obyczaj 

C. żona  Niemka  opowiadała  mu, że  tak  rządzą  książęta  w  Niemczech 

D. kmiecie  odmawiali  mu  posłuszeństwa 

 

3) Rada  złożona  z  kmieci  to 

A. zgromadzenie    B. elekcja    C. wiec D. sejm 

 

4) Skąd  wzięły  się  myszy, które  zjadły  Popiela? 

A. przywędrowały  z  Niemiec  B. wylęgły  się  z  potopionych  ciał  stryjów 

C. w  Polsce  panowała  ich  plaga D. żadna  z  odpowiedzi  nie  jest  poprawna 

 

5) Poprawnie  utworzone  formy  Dopełniacza  liczby  pojedynczej  i  mnogiej  od  

rzeczownika  "książę" to 

A. księcia  i  księciów B. księciu  i  książętom C. księcia  i  książąt  

D. księciu  i  księciom 

 

Odpowiedzi  znajdziesz  na  końcu  materiałów  z  zajęć  z  wychowawcą :) 

 

 

 

Temat2: Zajęcia  z  wychowawcą: Witaj  majowa  jutrzenko! Dlaczego  dzień  3  maja  

jest  świętem  narodowym? 

 

Ogłoszenia :) 

1. W  następnym  tygodniu  zespół  wychowawców  "spotka  się"  online  w  celu  ustalenia  

Waszych  ocen  z  zachowania  za  miesiąc marzec  i  kwiecień. W  marcu  pod  uwagę  będą  

brane  wpisy  do  zeszytu  uwag, natomiast  w  kwietniu - Wasza  zaangażowanie  w  trakcie  

nauki  zdalnej - np. czy  odsyłacie  materiały  na  czas, czy  odrabiacie  zadania  domowe, 
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czy  nauczyciel  musi  się  u  Was  upominać  o  przesłanie  zadania... Czyli  to, na  co  już  

wcześniej  zwracałam  Wam  uwagę :) Szczegółowe  kryteria  pokażę  Wam  na  następnej  

godzinie  wychowawczej - podczas  której  dokonacie  swojej  samooceny  za  miesiąc  

kwiecień :) 

 

2. Pani  Kasia  przesłała  Wam  ogłoszenie  o  wykonywaniu  kartek  dla  Seniorów  

mieszkających  w  domu  opieki - każdy  otrzymał  wiadomość  na  dziennik  elektroniczny 

- gorąco  zachęcam Was  do  udziału  w  tej  akcji - wykonując  staranną  kartkę  i  

przesyłając  jej  zdjęcie - macie  możliwość  zdobycie  pochwały  na  miesiąc  maj :) 

 

3. A  teraz  przechodzimy  do  tematu  Naszego  święta  narodowego :) 

Czy  rozmawialiście  już  na  ten  temat  na  lekcjach  historii  albo  pamiętacie  akademie  na  

3  maja, w  których  uczestniczyliście  w  klasach  młodszych?  

 Nie będę  Wam  robić  wykładu  historycznego, ale  poproszę  Was  o  obejrzenie  filmiku, 

który  trwa  4  minuty, gdzie  Wasi  rówieśnicy  krótko  powiedzą  Wam  o  ustanowieniu  

Konstytucji  3  Maja 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y1b9Sh_Vos 

 

Jak  już  wiecie, Konstytucja  została  obalona, co  przyczyniło  się  do  kolejnego  rozbioru  

Polski. Dlaczego  więc  obchodzimy  jej  święto? Ponieważ  był  to  dokument, który  mógł  

całkowicie  odmienić  oblicze  Polski - dać  mu  siłę  i  sprawiedliwość, przyczynić  się  do  

równouprawnienia  wszystkich  warstw  społecznych. Gdyby  nie  bunt  szlachty, dzięki  

Konstytucji  Polska  mogła  uniknąć  rozbiorów  i  stać  się  jednym  z  silniejszych  i  

oświeconych  państw - nie  tylko  w  Europie. Nasza  Konstytucja  była  pierwszą  jaka  w  

Europie  w  ogóle  powstała  i  zaraz  za  USA - drugą  na  świecie. 

 

Z  konstytucją  związane  są  dwie  słynne  pieśni: "Witaj  majowa  jutrzenko"   i  "Polonez  

Trzeciego  Maja". Poniżej  podaję  Wam  linki  do  tych  piosenek  na  kanale  youtube - 

śmiało  możecie  pośpiewać :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuOZgKMfM6k 

 

Warto  też  pamiętać, że  dzień  2  maja  jest  świętem  Flagi  Państwowej. Jeśli  macie  taką  

możliwość  wywieście  w  Waszym  domu  flagę :) 

 

Życzę  Wam  udanego  wypoczynku :) 

 

Odpowiedzi  do  pytań. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Y1b9Sh_Vos
https://www.youtube.com/watch?v=QkopQp9Z5Ic
https://www.youtube.com/watch?v=DuOZgKMfM6k
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W  jakim  kierunku  od  Gniezna  znajduje  się  Kruszwica - C 

1C, 2C, 3C, 4B,5C 

 

 

 


