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Klasa  IV - 24.04.20r. 

 

Temat: Poznajemy  historię  Mikołajka, bohatera  legendy  "Bursztynowa  

korona" 

( temat  na  2  lekcje ) 

 

1. Zadanie  domowe. 

Kochani  bardzo  Was  proszę  o  wykonanie  następującego  zadania: Ułóż  

dziesięciozdaniowe  dyktando, którego  treść  będzie  się  odnosić  do  lektury  

"Mała  księżniczka".  

- Pamiętaj, żeby  znalazły  się  w  nim  wyrazy  z  trudnościami  

ortograficznymi, np. z "ó", "rz"...  

- Nie  musi  to  być  historia, może  to  być  10  różnych  zdań, ale  każde  

powinno  odwoływać  się  do  treści  lektury. 

- Zadanie  przyślij  do  mnie - do  następnego  czwartku - 30.04. 

 

2. Przypominam  o  lekturze  obowiązkowej  "Kajko  i  Kokosz. Szkoła  

latania" - 4  maja  w  poniedziałek  sprawdzę  znajomość  tej  lektury :) 

 

3. Przeczytaj. 

 Kochani, dziś  wracamy  do  polskich  legend. Pamiętacie - kiedyś  

pracowaliśmy  z  tekstem  lektury  o  Piaście  i  jego  synu  Ziemowiecie. Jest  to  

jedna  z  legend  mówiących  o  początkach  państwa  polskiego. 

 Dziś  przenosimy  się  na  teren  Kaszub, a  legenda  "Bursztynowa  

korona"  opowie  nam  o  wierzeniach  dawnych  ludzi, zamieszkujących  te  

rejony. 

 

4. Obejrzyj  filmik - trwa  około  13  minut 

Jest  bajkowa  wersja  legendy, o  której  dziś  rozmawiamy. Gdyby  ktoś  miał  

problem  z  obejrzeniem  filmiku, proszę  o  informację - prześlę  mu  legendę  

do  przeczytania :) 

 
https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,bursztynowa-korona,20243648 

 

5. Przeczytaj. 

 Teraz  już  znasz  historię  naszego  bohatera. Zwróć  uwagę, że  

Mikołajek  początkowo  był  chłopcem  psotnym  i  leniwym. 

https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-bajki-polskie,bursztynowa-korona,20243648
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  Pewnego  dnia  ukradł  bursztynową  koronę  Pannie  Wodnej. 

Przyłapany  na  kradzieży  musiał  stanąć  oko  w  oko  z  władcą  Bałtyku. 

Okazało  się, że  Mikołajek  swoim  bezmyślnym  zachowaniem  przyczynił  się  

do  zniszczenia  roślin  i  morskich  stworzeń. W  jego  obronie  stanęła  tylko  

jedna  wyleczona  jaskółka. Władca  Bałtyku  postanowił  zamienić  go  w  

roślinę, która  według  legendy  miała  rozrastać  się  szeroko  na  całym  

wybrzeżu  i  dzięki  swym  korzeniom  umacniać  piaszczyste  wydmy. 

 Tekst  legendy  kończy  się  w  miejscu, gdzie  Mikołajek  miał  być  

ukarany, natomiast  filmik  pokazuje  nam, że  chłopiec  otrzymał  drugą  szansę, 

którą  bardzo  dobrze  wykorzystał. 

W  każdym  razie  nazwa  kwiatu - według  legendy - miała  się  wiązać  właśnie  

z  tym  chłopcem  i  jego  spotkaniem  z  władcą  morza. 

 

A  tak  wygląda  roślina, o  której  mowa  w  tekście :) 

 

 



3 
 

 

 
 

 

 



4 
 

4. Zapisz  w  zeszycie. 

 

Plan  wydarzeń: 

1. Przedstawienie  osoby  Mikołajka. 

2. Ucieczka  na  wydmy  w  celu  uniknięcia  pracy. 

3. Zobaczenie  Panny  Wodnej  i  kradzież  korony. 

4. Pogoń  wiatru  i  fal  za  złodziejem. 

5. Pojawienie  się  króla  Bałtyku. 

6. Wyliczenie  win  Mikołajka. 

7. Jaskółka  stająca  w  obronie  chłopca. 

8. Decyzja  o  karze. 

9. Obudzenie  się  ze  snu. 

10. Zupełna  odmiana  zachowania  bohatera. 

 

W  legendzie  mamy  do  czynienia  z  takimi  fantastycznymi  zjawiskami  jak: 

Panna  Wodna, król  Bałtyku, mówiąca  jaskółka, fale  i  wiatr  ścigające  

Mikołajka, zamiana  chłopca  w  kwiat. 

 

Nauka  płynąca  z  legendy: 

- należy  pomagać  słabszym  i  nie  wolno  ich  krzywdzić, 

- nie  wolno  wyciągać  ręki  po  cudze  rzeczy, 

 


