
ŚRODA, PIĄTEK, 6-8 MAJA  

 

TEMAT: Legenda o mikołajku nadmorskim. 

 

Witam Was na kolejnej lekcji.  Dzisiaj przeczytamy legendę. Jej treść znajduje się  

w podręczniku na str.  285 -287. Poproś rodziców o pomoc. 

 

Przeczytaj pytania i udziel odpowiedzi (nie przepisuj do zeszytu). 

 

Z jakim regionem Polski jest związana legenda „Bursztynowa korona”? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Kiedy się rozgrywały ukazane wydarzenia? 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

Kim był Mikołajek? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Kim była dziewczyna, którą okradł Mikołajek? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Kim był sędzia Mikołajka? 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

W jaki sposób stornia (mała flądra) i jaskółka pomogły chłopcu uniknąć najsroższej kary? 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

W jaki sposób chłopiec został ukarany? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

W kolejnym ćwiczeniu uporządkuj punkty planu legendy i przepisz do zeszytu. 

 

• Przedstawienie Mikołajka. 

• Zobaczenie Panny Wodnej. 

• Ucieczka na wydmy w celu uniknięcia pracy. 

• Praca mieszkańców wioski. 

• Kradzież bursztynowej korony. 

• Czesanie dziewczyny przez fale. 

• Błaganie o litość władcy Bałtyku. 

• Pogoń wiatru za złodziejem. 

• Rozmowa króla Bałtyku ze stornią i jaskółką. 

• Wyliczenie win Mikołajka. 

• Zamiana Mikołajka w roślinę. 

 

 

 

 

 

 



Przyjrzyj się zdjęciom, a następnie uzupełnij informacje.  

Tekst napisany niebieskim tuszem przepisz do zeszytu. Możesz wkleić obrazki. 

Morze to zbiornik wodny będący częścią oceanu, oddzieloną od niego na przykład brzegami 

kontynentu, wyspami; żyją w nim między innymi ryby, meduzy. 

 

    
 

Według legendy w morzu mieszkają postacie fantastyczne, takie jak: 

………………………………………………………………………………… 

 

Fale to ruch cząstek wody wywołany głównie przez działanie wiatru. 

 

 
 

Według legendy fale są …………………………  i mają niezwykłe właściwości, takie jak  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mikołajek nadmorski to chroniona roślina, występująca na wydmach nadmorskich przede 

wszystkim Zatoki Gdańskiej. 

 

 
 

Według legendy jest to ……………………………………………, który został  

zamieniony przez ……………………………………………………………………………… 



Wybierz zasady postępowania w życiu, które zostały zawarte w legendzie i przepisz do 

zeszytu. 

 

 

• Najważniejsze w życiu jest realizowanie swoich marzeń. 

 

• Należy pomagać słabszym i nie wolno ich krzywdzić. 

 

• Nie wolno wyciągać ręki po cudze rzeczy. 

 

• Posłuszeństwo jest drogą do szczęścia. 

 

• Kłótnia i niezgoda prowadzą do nieszczęścia. 

 

         Wiem, że pilnie pracowaliście – w nagrodę obejrzycie film o bohaterze legendy.                                                                                                                              

              https://www.youtube.com/watch?v=IxBfDjO3KI4 

 

 

 

                                                                                                                                                     Pozdrawiam.  

                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=IxBfDjO3KI4

