
Godło, flaga, hymn – (wtorek) 

Legenda o Czechu, Lechu i Rusie  

Beata Gawrooska  

Dawno temu, gdy w Europie dopiero powstawały paostwa, trzej bracia Słowianie: Lech, Czech 

i Rus, wędrowali po wielkim terytorium między dwiema rzekami: Odrą i Dnieprem. Lech, Czech i Rus 

nie byli zwykłymi bradmi – byli wodzami swoich plemion, i wędrowali ze swoimi ludami, szukając 

miejsca, w którym mogliby osiąśd. Przemierzali wielkie połacie pól i lasów. Wędrowali wśród leśnych 

ostępów, pomiędzy korytami wielkich rzek, wśród pięknych jezior. Nie była to łatwa podróż – musieli 

się mierzyd z dziką przyrodą i niebezpieczną leśną zwierzyną. Bracia jednak wiedzieli, że są 

odpowiedzialni za swoje plemiona, więc muszą znaleźd bezpieczne miejsce, które zapewni ich 

ludziom możliwośd rozwoju. Czekali więc na szczególne znaki, które mogły im podpowiedzied 

najwłaściwszy z możliwych wyborów.  

Pewnego razu bracia zatrzymali się na pięknej polanie w pobliżu jeziora. Usiedli pod 

prastarym, rozłożystym, wielkim dębem. Odpoczywali w cieniu wielkiego drzewa i rozprawiali o swej 

wędrówce. Nagle ich oczom ukazał się piękny, dostojny ptak, który patrzył na nich ze swojego 

gniazda groźnym, przenikliwym spojrzeniem. Tak zachwycającego ptaka – dumnego i wielkiego – 

jeszcze nie widzieli – był to orzeł biały. Lech, śledząc spojrzenie ptaka, wstał i rozejrzał się po okolicy – 

rzeczywiście było na co patrzed, nie dziwił go teraz zadumany wzrok króla przestworzy… tak, to 

z pewnością było królestwo białego orła, a skoro wybrał sobie tu dom, to musi to byd znak, na który 

on, Lech, tak długo czekał! Nie mógł się mylid – postanowił, że zostanie tu wraz ze swoim ludem.  

Czech i Rus ze zrozumieniem przyjęli słowa brata. Pogodzili się z jego decyzją, bo wiedzieli, że 

prędzej czy później każdy z nich pójdzie swoją drogą. Czech po krótkim namyśle wybrał drogę 

na południe, Rus postanowił udad się na wschód.  

Lech wiedział, że dokonał dobrego wyboru! Jego gród stawał się coraz większy, piękniał, 

przybywało w nim domostw, dookoła grodu wił się obronny mur. Gród przypominał wielkie gniazdo 

gościnnego orła, dlatego miejsce to nazwano Gnieznem.  

Wiele lat później Gniezno zostało pierwszą stolicą Polski, a dumny orzeł, który był dla Lecha 

dobrym znakiem, stał się symbolem Polski, o którym do dziś przypomina nam paostwowe godło.  

Omówienie treści legendy obrazków, zwracanie uwagi na poprawne budowanie zdao. Szczególne 

zwrócenie uwagi na pierwszą stolicę Polski – Gniezno; wyszukanie Gniezna na mapie Polski. 

- Prezentacja litery „f, F” na podstawie wyrazów: flaga, Franek.  

– Wypowiadanie całego wyrazu, wybrzmiewanie sylab, głosek.  

– Wypowiadanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab.  

– Wypowiadanie kolejnych głosek.  

– Podawanie przykładowych wyrazów z taką samą głoską w nagłosie, jak w wyrazie podstawowym.  



– Podawanie przykładowych wyrazów z głoską odpowiadającą wprowadzanej literze w innych 

pozycjach: w śródgłosie, w wygłosie. 

 – Budowanie modelu wyrazu z wykorzystaniem kartoników.  

– Demonstracja nowej litery pisanej małej i wielkiej; porównywanie jej z literą drukowaną; pokaz 

pisania litery na tablicy bez liniatury i w liniaturze, zwrócenia uwagi na kierunek pisania. Omówienie 

miejsca zapisu małej i wielkiej litery w liniaturze. 

– Modelowanie litery pisanej – z plasteliny, z drucików, pisanie kaszą itp. 

– „Moje godło” – zabawa twórcza; rysowanie godła Polski, poznanego na poprzednich zajęciach. 


