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Klasa  IV - 03.04.20r. 

 

Temat: Poznajemy  legendę  o  Piaście  Kołodzieju. 

 

1. Przeczytaj. 

 Kochani  tematem  naszych  dzisiejszych  dwóch  lekcji  będzie  praca  z  

legendą  o  Piaście. Poznacie  jej  treść  i  dowiecie  się  czym  jest  legenda. Jest  

to  tekst  dla  nas  ważny, ponieważ  znajduje  się  na liście  lektur  

obowiązkowych  na  egzaminie  w  klasie  VIII. 

 Jeśli  chodzi  o  legendę  o  Piaście - pojawia  się  ona  w  kilku  wersjach. 

Jedna  podaje, że  Piast był  bogaty, inna, że  biedny... Jednakże  najważniejsze  

treści  się  zgadzają - a  dotyczą  one  "postrzyżyn"  syna  Piasta ( za  chwilę  

dowiecie  się  co  to  jest ), przybycia  dwóch  tajemniczych  wędrowców, 

pewnego  cudownego  zjawiska, które  miało  miejsce  w  chacie  Piasta  i  tego, 

że  od  Piasta  wywodzi  się  polska  dynastia  królewska  Piastów. 

 Pierwsze  wersje  legendy  o  Piaście  pochodzą  z  XII  wieku, a  ich  

autorem  jest  kronikarz  Gall  Anonim.  

 Podaje  się, że  Piast  był  kmieciem - to  znaczy  gospodarzem. Kołodziej 

- osoba  zajmująca  się  wyrobem  wozów  i  części  do  nich. Postrzyżyny  było 

to  święto, podczas  którego  chłopiec, który  kończył  7  lat - przechodził  z  pod  

opieki  matki  pod  opiekę  ojca. Oznaczało  to, że  kończył  się  dla  niego  czas  

beztroskich  zabaw, a  zaczynało  przyuczanie  do  dorosłego  życia. Chłopcu  po  

raz  pierwszy  w  życiu  ścinano  włosy  i  nadawano  nowe, "dorosłe"  imię. 

 

2. Posłuchaj  legendy - nagranie  trwa  ok. 6  minut. 

( jeśli  z  różnych  przyczyn  nie  możesz  wysłuchać nagrania - napisz  mi, 

prześlę  Ci  treść  legendy ) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-FI4B4REh6A 

 

3. Zapisz. 

 

Legenda  to  opowieść, w  której  elementy  rzeczywiste  przeplatają  się  z  

fantastycznymi. Legendy  są  często  związane  z  historycznymi  postaciami, 

świętymi, miejscami  lub  zdarzeniami. Są  nasycone  cudownością  i  

niezwykłością. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FI4B4REh6A
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Legenda  o  Piaście. 

 Za  rządów  króla  Popiela, niedaleko  Kruszwicy  mieszkał  Piast  

Kołodziej  wraz  ze  swoją  żoną  Rzepichą  i  synem.  

 Gdy  jego  syn  kończył  siedem  lat, zaprosił  gości, by  wyprawić  mu  

postrzyżyny. Wtedy  do  jego  drzwi  zapukali  dwaj  tajemniczy  przybysze. 

Wcześniej  przybysze  prosili  o  gościnę  u  Popiela, ale  on  ich  przegonił. 

Natomiast  Piast  serdecznie  ich  przyjął. W  zamian  otrzymał  od  nich  

błogosławieństwo  dla  siebie  i  swojej  rodziny. Oprócz  tego  wzięli  udział  w  

rytuale  postrzyżyn  i  nadali  synowi  Piasta  imię  Ziemowit.  

 Tymczasem  lud  nie  był  zadowolony  z  rządów  Piasta  i  postanowił  

wybrać  nowego  króla. W  związku  z  tym  w  okolice  domu  Piasta  

przybywało  wielu  ludzi. Piast  udzielał  wszystkim  gościny. W  cudowny  

sposób  okazało  się, że  jego  spiżarnia  jest  cały  czas  pełna, a  zapasów  nie  

ubywa - było  to  jedno  z  błogosławieństw  dwóch  wędrowców.  

 Swoim  postępowaniem  Piast  wzbudził  szacunek, wybrano  go  więc  na  

nowego  króla  i  zasiadł  na  tronie  w  Kruszwicy. 

 

Elementy  fantastyczne  w  legendzie: zapasy  w  spiżarni, których  nie  ubywa. 

 

 

 

 

 


