
1 
 

Klasa IV - 27.04.20r. 

 

Temat: Co  zyskał  Bogumił  dzięki  swojej  dobroci? Poznajemy legendę  "Toruńskie  

pierniki". 

 

1. Przeczytaj.  

 Moi  drodzy, na  dzisiejszej  lekcji i  jutrzejszej  przenosimy  się  do  pięknego  

polskiego  miasta, jakim  jest  Toruń. Będziemy  rozmawiać  o  jednej  z  legend  z  nim  

związanych.  

   
 Czy  wiecie  z  czego  słynie  to  miasto?  

 Jest  ono  jednym  z  najstarszych  miast  w  Polsce ( 1232r. - uzyskało  prawa  

miejskie ), a  w  czasach  dawniejszych  było  jednym  z  najbogatszych  i  największych  

miast  w  naszym  kraju. W 1997  roku  część  zabytków  Torunia  została  wpisana  na  Listę  



2 
 

Światowego  Dziedzictwa  Kulturowego  UNESCO. To  tutaj  urodził  się  Mikołaj  

Kopernik. Tutaj  też  powstała  słynna  legenda  o  toruńskich  piernikach.  

 Jak  myślicie  co  takiego  było  w  nich  wyjątkowego? 

 

2.Krótka  historia  toruńskich  pierników :) Przeczytaj :) 

 Jest  to  tradycyjny wypiek  toruński, wyrabiany  przez  piekarzy  od  około  700  lat. 

Jest  kilka  wersji  legend  mówiących  o  ich powstaniu. Jedna  z  nich  głosi, że  

Katarzynka, córka  toruńskiego  młynarza, miała  przygotować  wyśmienite  przysmaki  na  

przyjazd  króla  do  Torunia. Pszczoły  podpowiedziały  jej  dołożenie  miodu  do  chleba  i  

ciast. Wypieki  udały  się  doskonale, a  król  zaczął  odtąd  sławić  toruńskie  pierniki  w  

całej  Europie. Do  dziś  niektóre  pierniki  nazywane  są  katarzynkami. 

 

Ale  my  będziemy  rozmawiać  o  innej  wersji  tej  legendy... 

 

3. Przyjrzyj  się  historyjce  obrazkowej - numery  na  niej  zamieszczone  odpowiadają  

kolejności  poszczególnych  wydarzeń. Zastanów  się  jaką  historię  opowiadają  obrazki  i  

jak  doszło  do  powstania  słynnego wypieku. 

 

Nadaj  każdemu  numerowi  obrazka  tytuł  i  zapisz  go  w  zeszycie - w  ten  sposób  

powstanie  zarys  planu  wydarzeń  tej  historii. - nie  przesyłaj  do  mnie :) 

 

Przepraszam  za  jakość  przesłanej  historyjki  obrazkowej :( mam  nadzieję, że  wszystko  

jest  dla  Was  widoczne. 

Źle  widoczny  jest  punkt  9 - dlatego  od  razu  Wam  wyjaśniam, że  ten  fragment  

historyjki  przedstawia  moment, w  którym  Bogumił  postanawia  dodać  do  ciasta  miodu. 

 

Gdybyście  też  mieli  wątpliwości  do  punktu  4  i  5 - Bogumił  zauważa  tonącą  w  

wodzie  pszczołę  i  ratuje  jej  życie. 

 

 

Na  jutrzejszej  lekcji  nadal  będziemy  mówić  o  tej  legendzie - zapoznam  Was  z  jej  

treścią  i  zobaczymy, czy  Wasze  przypuszczenia  o  tym  co  się  w  niej  działo - według  

historii  obrazkowej - będą  zgodne  z  tekstem :) 
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