
Prowadzący : Małgorzata Ryndak , 31.05.2017 r.  

Etap edukacyjny: kształcenie zintegrowane- klasa III 

Blok tematyczny: Szlakiem poznańskich legend 

Temat : legenda o poznańskich koziołkach 

Czas realizacji : 1 godzina lekcyjna ( 45 minut) 

CELE : 

Cele operacyjne: 

 Czyta i słucha ze zrozumieniem legendy, wyciąga z niej wnioski 

uczeń : 

-Z uwagą słucha swoich rozmówców  

- Prezentuje własne zdanie na temat zachowania głównego bohatera 

- Rozmawia z innymi zgodnie z ustalonymi zasadami  

- Nie powtarza argumentów wypowiedzianych przez innych  

- Wypowiada się, zachowując poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi  

-Odpowiada pełnymi zdaniami na pytania nauczyciela 

 - Opowiada treść legendy  

 -Czyta fragmenty „Legendy o poznańskich koziołkach”  

- Uzupełnia kartę pracy, wpisując najważniejsze informacje dotyczące legendy  

-Wskazuje pierwszoplanowych i drugoplanowych bohaterów legendy, autora i miejsce 

wydarzeń   

-Wyszukuje w tekście legendy wyrazy z ó i zapisuje je w liczbie pojedynczej  

-Układa i zapisuje plan wydarzeń w formie zdań  

-Pisze zdania z pamięci  

- Przestrzega zasady „jeden mówi, drugi słucha”  

- Ocenia postępowanie bohatera legendy i potępia kradzież  

- Wie, jakie obiekty i zabytki znajdują się w Poznaniu 

METODY PRACY:  

- słowne, programowe, dyskusja, praca z książką 

FORMY PRACY:  

- indywidualna, grupowa 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Karta pracy dla każdego ucznia, rysunek koziołka, film o trykających się poznańskich 

koziołkach 

Przebieg zajęć 

 



 1.Czynności organizacyjno- porządkowe. Powitanie dzieci. 

2. Zainteresowanie tematem, zmotywowanie do aktywnego udziału  w lekcji. 

3. Czytanie „Legendy o poznańskich koziołkach”. 

Każdy z uczniów czyta niewielki fragment legendy „O poznańskich koziołkach” A. Frączak, 

starając się czyta intonując głos, zgodnie z interpunkcją. Po przeczytaniu legendy 

odpowiadają na pytania nauczyciela np. : Kiedy i gdzie toczy się akcja legendy? W jaki 

sposób dawniej określano porę dnia? Jakie miasta posiadały zegar? Jak miał wyglądać 

poznański zegar? Gdzie miał zawisnąć? Co się przydarzyło Pietrkowi? Jakie „mięso” na nową 

pieczeń przyprowadził  Pietrek? W jaki sposób zareagowały koziołki, kiedy Pietrek zbliżał się 

do kuchni? Dlaczego koziołki stały się symbolem poznańskiego ratusza?”. 

4. Przygotowanie informacji o legendzie. 

Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartę pracy z tabelą dotyczącą „Legendy o poznańskich 

koziołkach”. Uzupełnianie tabelki zgodnie z podanym wzorem. 

5.Pisanie planu wydarzeń 

Uczniowie na podstawie legendy przygotowują plan wydarzeń w formie zdań. 

6.Oglądanie trykających koziołków. 

Oglądanie nagrania trykających koziołków, które o godzinie 12.00 trykają 12 razy. 

Nauczyciel przedstawia uczniom historię ratusza i zegara z koziołkami: 

Informacja o ratuszowym zegarze pojawiła się już w XV w. Podczas remontu ratusza w 

wieku XVI zamówiono u mistrza ślusarskiego Bartłomieja Wolfa nowy zegar. Zegar z 

koziołkami zainstalowano w 1551 r. w XVII w. piorun uderzył w wierzę ratuszową, zniszczył 

ją wraz z zegarem i koziołkami. Koziołki powróciły na więżę w 1913 r. W 1954 wymieniono 

mechanizm poruszający koziołkami. Ogłoszono również plebiscyt na imiona dla koziołków. 

Zwyciężyły imiona Pyrek i Tyrek. Od czasu do czasu koziołki są ubierane w różne ubranka 

np. we wdzianka Mikołaja, we wdzianka w barwy Chorwacji i Włoch z okazji Euro 2012.  

7. Pisanie wyrazów z ó 

Uczniowie z pierwszego akapitu legendy wyszukują wyrazy z ó. Następnie zapisują je w 

zeszycie w liczbie pojedynczej.  

8. Oglądanie niektórych zabytków Poznania.  

9. Podsumowanie lekcji.  
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