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Znaczenie edukacji regionalnej jest bardzo ważne i niepodważalne. W edukacji 

regionalnej, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym, niezbędnym 

elementem rozwoju jest przynależność do miejsca zamieszkania, poznanie „małej 

ojczyzny”, w tym także jej historii, w sposób przystępny dla tego etapu rozwoju 

dziecka. Taką możliwość daje gnieźnieński Trakt Królewski, a zwłaszcza postaci 

królików, które nawiązując do najważniejszych momentów w dziejach naszego miasta 

mogą być przewodnikami dla najmłodszych podczas wycieczek i spacerów po 

Gnieźnie. 

 

Główne założenia projektu: 

- rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej; 

- kształtowanie postaw patriotycznych; 

- poznawanie historii własnego miasta poprzez spacery i wycieczki. 

 

Adresaci projektu: dzieci przedszkolne z grup starszych. 

 

Cele projektu: 

- poznawanie własnego miasta oraz rozwijanie wiedzy o jego historii i jej związkach z 

historią narodową; 

- poszerzenie zainteresowań i wyobraźni  dzieci. 

 

Metody pracy: 

- słowne, oglądowe, problemowe, działalności praktycznej. 

 

Czas trwania projektu: rok szkolny. 

 

Trakt Królewski w Gnieźnie to trasa turystyczno-kulturowa w Gnieźnie, w skład 

której wchodzą: 

- 5 posągów królów koronowanych w Gnieźnie: 

 Bolesława I Chrobrego przy ul. Chrobrego 

 Mieszka II Lamberta Grzybowo 
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 Bolesława II Szczodrego (Śmiałego) Skwer przy ul. Dąbrówki 

 Przemysła II przy dworcu 

 Wacława II Czeskiego na pl. J. Piłsudskiego 

- 2 pomniki przedstawiające postaci z piastowskich legend związanych z 

Gnieznem: 

 Legenda o Lechu Park Piastowski 

 Legenda o Piaście Oraczu Park Miejski im. W. Andersa 

- 15 figur królików nawiązujących do historii Gniezna: 

 królik-Woj piastowski (nawiązujący do armii Mieszka I i Bolesława Chrobrego) 

 królik-Skryba (nawiązujący do gnieźnieńskiego klasztoru oo. Franciszkanów) 

 królik-Rajca miejski (nawiązujący do czasów lokacji Gniezna na prawie 

niemieckim) 

 królik-Bogaty kupiec (nawiązujący do gnieźnieńskich jarmarków i Targów z 

czasu średniowiecza) 

 królik-Medyk (nawiązujący do czasów epidemii dżumy w mieście) 

 królik-Napoleon (nawiązujący do przemarszu przez Gniezno wojsk 

napoleońskich) 

 królik-Strażak (nawiązujący do wielkich pożarów miasta) 

 królik-Murarz (nawiązujący do XIX-wiecznej odbudowy miasta, oraz 

miejscowych Lóż Masońskich) 

 królik-Żołnierz pruski (nawiązujący do czasów zaboru pruskiego, i wojsk 

pruskich stacjonujących w miejscowych koszarach) 

 królik-Degustator (nawiązujący do postaci Bolesława M. Kasprowicza, i jego 

Fabryki Wódek i Likierów) 

 królik-Szofer (nawiązujący do pierwszego gnieźnieńskiego salonu 

samochodowego i Fabryki Powozów i Karoserii braci Waberskich) 

 królik-Powstaniec wielkopolski (nawiązujący do wyzwolenia Gniezna spod 

zaboru pruskiego 28 i 29 grudnia 1918 roku) 

 królik-Hokeista (nawiązujący do hokejowych tradycji i klubów Stella Gniezno i 

SKS Start Gniezno) 
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 królik-Żużlowiec (nawiązujący do tradycji żużlowych i klubu Start Gniezno) 

- makiety prezentujące rozwój urbanistyczny Gniezna: 

 makieta przedstawiająca wygląd Wzgórza Lecha z pierwszej połowy XI wieku 

 makieta przedstawiająca etapy rozwoju gnieźnieńskiej katedry 

 makieta przedstawiająca wygląd miasta lokacyjnego z okresu XV i XVI wieku 

 makieta przedstawiająca współczesny układ urbanistyczny centrum Gniezna 

- 8 tablic informacyjnych, przedstawiających ciekawostki o centrum Gniezna, 

- 3 interaktywne infokioski. 

 

Wykorzystanie elementów Traktu Królewskiego w edukacji przedszkolnej 

 

Legenda o Lechu – rzeźba ta nawiązuje do legendy pochodzącej z „Kroniki 

wielkopolskiej” z XIII wieku nieznanego autorstwa. 

(rzeźba znajduje się nad jeziorem Jelonek – przy zejściu z ul. Poznańskiej - widok na 

Katedrę) 

Legenda, której bohaterem jest Lech z rodziną opowiada o początkach Gniezna. Lech 

miał dwóch braci. Zgodnie z najbardziej popularną wersją legendy byli to Czech i Rus. 

Pewnego razu bracia wyruszyli w poszukiwaniu ziem, które mogliby objąć we 

władanie. Lech wędrował długo przez obszerne lasy, aż przybył do miejsca pełnego 

uroku, żyznego i obfitującego w zwierzęta. Ziemia ta leżała u stóp rozległego wzgórza. 

Lech rzekł wówczas do swoich towarzyszy: „Zbudujemy tutaj „gniazdo”, co oznaczało 

„siedzibę rodu”. Późniejsze wersje legendy tłumaczą pochodzenie nazwy Gniezna od 

gniazda orła wzbijającego się do lotu, co miał zobaczyć Lech. „Gniazdo” założone 

przez Lecha stało się grodem (miastem) Gnieznem, a kraj objęty przez Lecha we 

władanie – Lechią, czyli Polską. 

Legenda o Lechu może być punktem wyjścia do zwiedzania Traktu Królewskiego. 

Opowiada ona bowiem o samych początkach naszego miasta i naszej ojczyzny. Biały 

orzeł na tle promieni zachodzącego słońca stał się potem herbem Gniezna oraz godłem 

naszego kraju. 

Podczas wycieczki nad Jezioro Jelonek należy dzieciom oprócz pokazania rzeźby i 

opowiedzenia legendy, pokazać wzgórze, na którym Lech założył swoje „gniazdo”, a 
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na którym obecnie znajduj się Katedra. Wzgórze to, które jest najstarszą częścią 

Gniezna nazywane jest dzisiaj Wzgórzem Lecha, Góra Królewską, Gnieźnieńską Górą, 

Górą na Gnieźnie lub po prostu Góra Lecha. 

 

Króliki – znajdujące się na Trakcie Królewskim 

 

Rzeźby królików, znajdujące się na Trakcie Królewskim, nawiązują do 

najważniejszych momentów z historii naszego miasta. To właśnie te zwierzątka zostały 

wybrane na przewodników po Trakcie Królewskim - pochodzenie polskiego słowa 

„królik” jest bowiem związane ze słowem „król” w języku niemieckim. Króliki są 

skierowane przede wszystkim do najmłodszych turystów poznających nasze miasto i 

jego historię. Możemy więc wykorzystać je do zajęć przedszkolnych kształtujących 

poczucie przynależności regionalnej i narodowej dzieci. 

 

 Woj piastowski - znajduje się przy ul. Łaskiego w  wejściu na pl. św. Wojciecha. 

Woj piastowski to wojownik, który walczył w dawnych czasach. Wojami dowodził 

książę. Wojownicy bronili swojego pana – księcia i wyruszali na wojny. Takich 

wojowników miał np. pierwszy władca Polski Mieszko I oraz nasz pierwszy król 

Bolesław Chrobry. Wojownik był uzbrojony w hełm, kolczugę, tarczę miecz lub topór i 

włócznię – większość tych elementów możemy pokazać dzieciom oglądając woja-

królika. 

Tematy kompleksowe, których realizację możemy połączyć ze zwiedzaniem królika –

woja piastowskiego to: „Dawni władcy Polski” „W kraju Polan”, Życie w dawnym 

grodzie”. 

 
Scenariusz zajęcia połączonego z wyjściem do figurki królika-woja piastowskiego 

 
Grupa wiekowa: 5/6-latki 
 
Temat kompleksowy: Poznajemy historię Polski 
Temat szczegółowy: W kraju Polan 
Cele ogólne: Dziecko wie, kim byli i jak żyli Polanie. Zna najważniejsze elementy zbroi woja 
piastowskiego. Tworzy kompozycję przedstawiającą rycerza z gotowych lub samodzielnie 
wykonanych elementów. 
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Lp. Sytuacje edukacyjne Cele operacyjne Środki dydaktyczne 
1. Synteza fonemowa wyrazów Polska, 

Polanie – wyjaśnienie pojęcia Polanie. 
-dokonuje syntezy 
fonemowej wyrazów; 
- wie, kim byli Polanie; 

 

2. Słuchanie opowiadania „W kraju Polan” 
wg Zofii Staneckiej; 

- uważnie słucha 
opowiadania; 

- tekst opowiadania; 
- ilustracja przestawiająca 
gród; 

3. Składanie obrazków przedstawiających 
średniowiecznych wojowników z części. 
Porównywanie i odszukiwanie takiego 
samego wojownika na tablicy 

- potrafi ułożyć obrazek z 
części; 

- obrazki wojowników 
pocięte na części, takie 
same wzory obrazków na 
tablicy; 

4. Synteza fonemowa wyrazów: wojownik, 
woj, rycerz. 

dokonuje syntezy 
fonemowej wyrazów; 
- rozumie znaczeni 
wyrazów: wojownik, woj, 
rycerz; 

 

5. Zapoznanie z elementami zbroi 
woja/rycerza. 

- zna elementy zbroi 
woja/rycerza; 

- obrazki dawnych 
wojowników; 

6. Zab. ruchowa „Chodzić jak księżniczka” – 
chód dziewczynek z woreczkiem na 
głowie. 

- zachowuje równowagę 
podczas chodu z 
woreczkiem na głowie; 

- woreczki dla 
dziewczynek; 

7. Zab inscenizowana „Pasowanie na 
rycerza” – pasowanie chłopców przez n-
kę. 

- wie, jak wyglądało 
pasowanie na rycerza; 

- drewniany miecz; 

 „Ślubowanie księżniczek i rycerzy” – 
powtarzanie za n-lką tekstu ślubowania. 

- jest miłe i koleżeńskie 
wobec innych dzieci; 

- tekst ślubowania; 

8.  Zabawa ruchowa „Rycerze i księżniczki - 
zabawa przy muzyce średniowiecznej. 

- chętnie bierze udział we 
wspólnych zabawach przy 
muzyce; 

nagranie średniowiecznej 
muzyki; 

9. „Rycerz w zbroi” – obrysowywanie 
wybranych elementów zbroi, ich 
wycinanie i naklejanie na sylwetkę 
rycerza. 

- potrafi obrysować, 
wyciąć nakleić w 
odpowiednich miejscach 
elementy papieru lub foli 
aluminiowej; 

- srebrny papier kolorowy; 
- srebrna folia od 
opakowań po jogurtach lub 
serkach; 
- ołówek, klej; 
wzory do obrysowania, 
obrazki przedstawiające 
rycerza; 

10. Wyjście do miasta – szukanie królika-
woja piastowskiego i nazywanie 
elementów zbroi. 

- zna elementy zbroi 
woja/rycerza; 

- królik przedstawiający 
woja piastowskiego; 

 
W KRAJU POLAN wg Zofii Staneckiej 
Dawno temu teren obecnej Polski porastały lasy. Budowano wtedy osady zwane grodami. Aby 
ochronić się przed wrogami grody były otaczane wałami i fosami, czyli rowami pełnymi wody. 
(ilustracja grodu) 
Stolicą kraju Polan był gród zwany Gnieznem. 
Na polu pod gnieźnieńskim grodem razem ze swoją mamą pracował chłopak o imieniu Zbylut. Tata 
Zbyluta był kowalem – od rana do zmroku wykuwał podkowy i rozmaite elementy z metalu. Po pracy 
mama najczęściej gotowała garnek polewki – doskonałej zupy i podawała płaskie placki zwane 
podpłomykami. Dom kowala składał się z jednej izby. Zbylut spał w tej izbie na ławie. Obok izby 
nocowała rogata koza.  
Pewnego ranka Zbylut obudził się bardzo wcześnie, zjadł dwa podpłomyki i szybko popił je mlekiem. 
Dowiedział się bowiem, że do grodu ma wrócić z dalekiej wyprawy władca Polan – książę Mieszko. 
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Zbylut wraz z innymi dziećmi wybiegł do bram osady, aby go zobaczyć. Od strony lasu dobiegał hałas 
i tupot kopyt. To razem z księciem przybyli jego wojowie. Książę miał na sobie kubrak podbity 
futrem. To tata Zbyluta podkuwał jego ogromnego rumaka. Obok władcy przyjechała jego przyszła 
żona – czeska księżniczka Dobrawa. Zbylut cieszy się i wiwatował razem z tłumem. 
 
TEKST ŚLUBOWANIA 
My, tutaj zgromadzeni, 
na zamek księcia Mieszka sprowadzeni 
ślubujemy: 
Prawdziwymi księżniczkami być chcemy, 
korony godnie nosić będziemy, 
dobrocią rycerzy obdarzymy 
i się z nimi pobawimy. 
Prawdziwymi rycerzami być chcemy, 
odważni i szlachetni będziemy, 
księżniczki opieką otoczymy 
i się z nimi pobawimy. 
 
RYCERZ PRACA PLASTYCZNA 

 

 
 Rajca miejski - znajduje się na narożniku ul. św. Wawrzyńca i ul. Stromej. 

Rajca (czyli dawny radny) decydował o ważnych sprawach miasta. Rajcami byli bogaci 

i szanowani ludzie. Spotykali się w okazałym budynku, zwanym Ratuszem. Zarys 

fundamentów dawnego ratusza można pokazać dzieciom podczas zwiedzania Rynku – 

jest on zaznaczony czerwoną kostką. 
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Wycieczkę w poszukiwaniu królika-rajcy miejskiego można powiązać z realizacja 

tematów „Zabytki naszego miasta”, „Kto zarządza naszym miastem?” Należałoby 

wtedy odwiedzić Urząd Miejski i zobaczyć, jak wygląda obecny budynek Rausza w 

Gnieźnie i wyjaśnić, że współczesny rajca to radny. 

 

 Bogaty kupiec - znajduje się na dziedzińcu I LO. 

Dawny kupiec zajmował się kupowaniem i przedawniam różnych towarów. Dawniej w 

Gnieźnie znajdował się budynek wagi miejskiej, gdzie te towary ważono. Towary 

sprzedawano na targowisku i nie jak teraz w sklepie, ale w budynku zwanym 

sukiennicami. Tam sprzedawcy mieli swoje kramy z towarami. W dawnym Gnieźnie 

odbywały się również jarmarki, na których można było kupić różne towary. Obecnie z 

okazji imienin naszego miasta odbywa się Jarmark Świętego Wojciecha – kolorowe 

stragany są wtedy pełne zabawek, balonów, słodyczy i innych towarów, które można 

kupić tylko wtedy. 

Tematy kompleksowe, w ramach których można zorganizować wycieczkę do królika, 

przedstawiającego bogatego kupca to: „Gdzie się, co kupuje?”, „Zabawy z wagą”, Na 

straganie”. 

 

 Królik Strażak - znajduje się nad jeziorem Jelonek na skwerku od ul. Łaskiego. 

Królik Strażak postawiony został na pamiątkę oddanej pracy strażaków, którzy w całej 

historii Gniezna niejednokrotnie musieli gasić wielkie pożary nawiedzające miasto. W 

czasie jednego z nich spłonęła znaczna część zabudowań, ratusz, kościół i inne ważne 

budowle. 

Tematy kompleksowe, w czasie realizacji których możemy wpleść wyjście do Strażaka: 

„Poznajemy zawody: strażak”; „Żywioły: ogień”; „Bezpieczeństwo”. 

 

 Królik Medyk - znajduje się w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Jana. 

Ponad trzysta lat temu Gniezno nawiedziła straszna choroba. Bardzo dużo ludzi, którzy 

zachorowali, niestety umarło. Medycy – ludzie którzy leczyli w tamtym czasie nie 

posiadali lekarstw. Jedynym sposobem pomagania chorym w owym czasie były zioła – 

rośliny z których przygotowywano herbatki lub robiono okłady. Ludzie zastanawiali się 
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nad sposobem walki z chorobą zwaną „zarazą”. Bogaci uciekali z miasta, a medycy 

dzielnie pomagali tym, którzy musieli zostać. Abyśmy pamiętali o tym wydarzeniu 

postawiono królika przedstawiającego Medyka. (Można wspomnieć, że w pobliskim 

klasztorze Bożogrobców mieścił się kiedyś szpital i porównać budynek z dzisiejszym 

szpitalem po drugiej stronie). 

Tematy kompleksowe, w czasie realizacji których możemy wpleść wyjście do Medyka: 

„Poznajemy zawody: lekarz”. 

 

 Królik Napoleon - znajduje się przy ul. Podgórnej w pobliżu wejścia na teren 

Doliny Pojednania. 

Królik ten przedstawia jednego z najsławniejszych generałów wszechczasów – 

Napoleon Bonaparte. Kiedy ponad dwieście lat temu zabrano nam - Polakom ziemie, 

wkroczył wraz ze swoim wojskiem do Polski, a dokładnie do Gniezna i próbował nam 

pomóc. Królik przedstawiający Napoleona ma nam przypominać o jego wizycie w 

naszym mieście. 

Tematy kompleksowe, w czasie realizacji których możemy wpleść wyjście do 

Napoleona: „Sztuka bycia razem – pomagamy sobie wzajemnie”, „Gniezno – moje 

miasto”, „Jesteśmy Polakami”. 

 

Scenariusz zajęcia połączonego ze spacerem do figurki królika-Napoleona 
 
Grupa wiekowa: 5/6-latki 
 
Temat kompleksowy: Sztuka bycia razem – pomagamy sobie wzajemnie. 
Temat szczegółowy: Poznajemy słynnych ludzi – Napoleon Bonaparte. 
Cele ogólne: Rozbudzanie potrzeby pomagania drugiemu. 
Cele szczegółowe: Dziecko wie, kim był Napoleon Bonaparte. Wie, że należy sobie pomagać. 
Przygotowuje ciastko – napoleonkę. 
 
Zajęcia poprzedzone spacerem do królika. 

Lp. Sytuacje edukacyjne Cele operacyjne, 
dziecko: 

Środki dydaktyczne 

1. Kim był Napoleon Bonaparte – 
przedstawienie postaci . 

-wie, kim był Napoleon. - ilustracje 

2. Opisanie stroju generała z tradycyjnym dla 
niego nakryciem głowy – „pieróg” – 

- ogląda strój Napoleona; - ilustracja przestawiająca 
strój; 
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trójkątny kapelusz z początku XVIII 
wieku. 

3. Składanie czapki i doklejanie rozety. - wykonuje czapkę - czapka do złożenia dla 
każdego dziecka, - 
czerwona krepa pocięta w 
paski, biały brystol, klej. 

4. Zabawa ruchowa – przemarsz wojsk. - prezentuje wykonaną 
pracę plastyczną 

- muzyka marszowa, 
odtwarzacz CD 

5. Przygotowanie ciastka – napoleonki 
(układanie w grupach ciastek na spodzie, 
nakładanie kremu, przykrywanie drugą 
warstwą ciastek) 

- wykonuje ciastko - składniki na krem, 
ciastka „Petitki”, talerzyk 
dla każdego dziecka. 

G. Bailey, K. Foster „Kapelusz Napoleona” – można przeczytać w czasie odpoczynku. 
 

 Murarz - znajduje się przy ul. Grzybowo w pobliżu skrzyżowania z ul. Dąbrówki. 

Po największym pożarze jaki nawiedził Gniezno było dużo pracy. Trzeba było 

odbudować wiele kamienic i innych budynków. W tamtym czasie wielką rolę odegrali 

murarze, którzy stworzyli na nowo całe centrum miasta. Powstał wtedy budynek ratusza 

przy ul. B. Chrobrego. (Można przejść przez deptak i pokazać dzieciom budynek 

ratusza). 

Tematy kompleksowe, w czasie realizacji których możemy wpleść wyjście do Murarza: 

„Moje miasto”; „Poznajemy zawody: murarz”. 

 

 Kolejarz – znajduje się przy ulicy Chrobrego. 

Na nowej stacji kolejowej wybudowano parowozownię, zajezdnię oraz miejsce, w 

którym naprawiano lokomotywy. Parowozownia w Gnieźnie to jeden z najciekawszych 

obiektów w Polsce. Można tu zobaczyć wieżę ciśnień oraz drewniany żuraw węglowy. 

W pobliżu znajduje się stacja kolejki wąskotorowej. Od kilku lat (2010r.) w 

parowozowni odbywają się majowe „Dni Pary”. Można wtedy poznać historię tego 

obiektu. 

Tematy kompleksowe, w czasie których możemy wpleść wyjście do danego obiektu: 

 „Praca ludzi w różnych zawodach”, „Środki lokomocji”, „Lubimy podróżować”, 

„Pociągi znane dawniej i współcześnie”, „Jedziemy na wakacje”. 
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Scenariusz zajęcia połączonego ze spacerem do figurki królika-Kolejarza 
 

Grupa wiekowa: 5/6-latki 
 
Temat kompleksowy: Praca ludzi w różnych zawodach. 
Temat szczegółowy: Poznajemy pracę kolejarza. 
Cele ogólne: zapoznanie dzieci z pracą kolejarza, budzenie szacunku do jego pracy, rozwijanie 
umiejętności omawiania ilustracji, kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej 
wyrazów, wyodrębniania spółgłoski i samogłoski. 
 
Lp. Sytuacje edukacyjne Cele operacyjne Środki dydaktyczne 

1. Zabawa integracyjna „Iskierka przyjaźni”. - chętnie uczestniczy w 
zabawie integracyjnej, 

 

2. Słuchanie wiersza W. Ścisłowskiego 
„Kolejarz”, rozmowa na temat treści 
wiersza, ilustracji i doświadczeń dzieci. 

- uważnie słucha wiersza, 
- wypowiada się na temat 
treści i ilustracji, 

- tekst wiersza, 
- ilustracje tematyczne, 

3. Słuchanie odgłosu jadącego pociągu z 
płyty CD. 

- uważnie słucha odgłosu 
jadącego pociągu, 

- płyta CD z odgłosami 
jadącego pociągu, 

4. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Jedziemy 
pociągiem”. 

- chętnie uczestniczy w 
zabawie i wykonuje 
polecenia nauczyciela, 

- tamburyno, 

5. Ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej 
wybranych wyrazów. 

- dokonuje analizy i 
syntezy wyrazów, 

- obrazki przedstawiające 
wagon, wagony, tor, tory 
pocięte na części, 

6. Samodzielne układanie wyrazów tor i 
wagon z liter w jedną całość. 

- potrafi ułożyć wyrazy z 
podanych liter, 

- wyrazy tor, wagon 
(pocięte na litery) do 
układania, dla każdego 
dziecka, 

7. Rozwiązywanie zagadek związanych z 
pracą kolejarza i wskazywanie 
właściwych obrazków. 

- prawidłowo rozwiązuje 
zagadki i wskazuje 
właściwy obrazek, 

- zagadki związane z pracą 
kolejarza i obrazki 
właściwych odpowiedzi, 

    8. Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz?”, 
podnoszenie ręki, kiedy zdanie jest 
prawdziwe. 

- chętnie uczestniczy w 
zabawie i potrafi wskazać 
prawdziwe zdanie  przez 
podniesienie ręki, 

- przykłady zdań 
prawdziwych i 
fałszywych, 

9.  Słuchanie piosenki „Pan kolejarz”, (sł. M. 
Maksymkin, muz. K. Kwiatkowska) z 
płyty CD, rozmowa na temat treści 
piosenki 

- uważnie słucha piosenki 
„Pan kolejarz” z płyty CD 
i wypowiada się na temat 
treści, 

płyta z piosenką „Pan 
kolejarz”, 

10. Zabawa ruchowa przy piosence „Pan 
kolejarz”. 

- chętnie uczestniczy w 
zabawie ruchowej, 

- płyta z piosenką „Pan 
kolejarz”, 

   11. 
 
 
 
   
   12. 
 

Zabawa ruchowa „Pociąg” w trzech 
grupach. 
 
 
 
Wyjście do miasta – szukanie królika- 
kolejarza i opisywanie jego wyglądu. 

- chętnie uczestniczy w 
zabawie ruchowej i 
wykonuje polecenia  
nauczyciela, 
 
- wie, jak wygląda królik-
kolejarz i potrafi go 
opisać. 

- tamburyno, 
 
 
 
 
- królik przedstawiający 
kolejarza. 

 
 
ZABAWA INTEGRACYJNA „Iskierka przyjaźni”: 
Dzieci puszczają iskierkę przyjaźni poprzez uścisk dłoni osoby siedzącej obok. Iskierka zatacza koło. 
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PYTANIA DO WIERSZA W. ŚCISŁOWSKIEGO „KOLEJARZ”: 
- czym kieruje maszynista?, 
- czym kierował ojciec?, 
- czym różni się elektrowóz od parowozu?, 
- kto miał cięższą pracę ojciec czy syn?, 
 
ZABAWA RUCHOWO-NAŚLADOWCZA „JEDZIEMY POCIĄGIEM”: 
Dzieci naśladują jazdę pociągiem – tworząc kilka rzędów i poruszając się po sali. Potem następuje 
zatrzymanie na stacji – dzieci poruszają się w rozsypce po sali, a następnie – tworzą rzędy i poruszają 
się po sali. 
 
ĆWICZENIA W ANALIZIE I SYNTEZIE SUCHOWEJ: 
Dzieci składają w całość pocięte obrazki przedstawiające tor, tory, wagon, wagony. Po złożeniu 
obrazka dzieci dzielą nazwę danego przedmiotu na sylaby, a potem na głoski. Mogą układać z danymi 
wyrazami zdania. 
 
PRZYKŁADY ZAGADEK: 
Na kolei pracuje, 
Ciężką pracę wykonuje. 
(kolejarz). 
Ściskasz bilet w dłoni 
I na peron gonisz, 
By on za chwileczkę 
Wiózł Cię na wycieczkę. 
(pociąg) 
Jeżdżą po nich pociągi 
od rana do wieczora, 
a my wiemy, że pociągi 
jeżdżą po ……. 
(torach). 
 
PRZYKŁADY ZDAŃ DO ZABAWY DYDAKTYCZNEJ „PRAWDZ CZY FAŁSZ?”: 
- pan kolejarz pracuje w sklepie, F, 
- pociągi jeżdżą po torach, P, 
- jadąc pociągiem trzeba mieć bilet, P. 
 
PYTANIA DO PIOSENKI „PAN KOLEJARZ”: 
- z ilu zwrotek składa się piosenka?, 
- czy piosenka ma refren?, 
- gdzie jadą dzieci i co zobaczą?.  
 
ZABAWA RUCHOWA PRZY PIOSENCE „PAN KOLEJARZ”: 
Dziecko – pan kolejarz chodzi po sali – peronie. Przy pierwszej zwrotce dzieci ustawiają się w pociąg i 
czekają na sygnał pana kolejarza. Podczas refrenu kolejarz daje znak (lizakiem) i pociąg rusza. Przy 
drugiej zwrotce pociąg jedzie, a dzieci odwracają głowy raz w prawą, raz w lewą stronę obserwując, 
np. piękne widoki za oknem. Przy refrenie pan kolejarz daje znak i pociąg powoli zatrzymuje się. 
 
ZABAWA RUCHOWA „POCIĄG”: 
Dzieci dzielą się na trzy grupy: 
- dzieci pierwszej grupy mówią: puf, puf,… 
- dzieci drugiej grupy mówią: stuk-puk, stuk-puk,… 
- dzieci trzeciej grupy mówią: tak, tak,…. 
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Kolejno każda grupa naśladuje w umówiony sposób odgłos jadącego pociągu. Potem mówią wszystkie 
grupy naraz. 

 

 Degustator – znajduje się przy Rynku. 

Wiele lat temu (1888r.) powstała w Gnieźnie Wytwórnia Kasprowicza, która zajmowała 

się produkcją Wódek i Likierów. Była bardzo znana w całej Europie. Nazwy 

produkowanych alkoholi wpłynęły na to, że sprzedawano ich bardzo dużo. Duże 

znaczenie miała dla naszego miasta postać Bolesława Kasprowicza. Dzięki niemu 

powstała szkoła (Gimnazjum Żeńskie) dla dziewcząt. Kasprowicz był też prezydentem 

miasta Gniezna. 

Tematy kompleksowe, w czasie których możemy wpleść wyjście do danego obiektu: 

„Jesień w ogrodzie i w sadzie”, „Ulubione napoje i dania” (w Polsce, w naszym 

województwie), „Sąsiedzi Polski - popularne dania”, „Warzywa i owoce”. 

 

 Skryba – dojście do Doliny Pojednania od strony Kościoła oo. Franciszkanów. 

Skryba to osoba, która pisze i przepisuje różne księgi. Wielu skrybów było 

zakonnikami. Słynnym pisarzem był Ignacy Krasicki. Pisał bajki, wiersze i pierwsze w 

Polsce powieści. Krasicki był prymasem Polski. Został pochowany w gnieźnieńskiej 

Katedrze. 

Tematy kompleksowe, w czasie których możemy wpleść wyjście do danego obiektu: 

„Ulubione bajki i baśnie”, „Poznajemy autorów literatury dziecięcej”, „Bawimy się w 

teatr”, „Praca pisarza”. 

 

 Żołnierz pruski – znajduje się przy ulicy Sobieskiego. 

Jednym z najciekawszych obiektów są koszary wojskowe. Do dzisiaj zachował się tylko 

jeden z budynków wojskowych, a pozostałe uległy zniszczeniu. Do Powstania 

Wielkopolskiego, które wybuchło wiele lat temu (27 grudnia 1918r) przystąpiło 

Gniezno, którego głównym zadaniem była kontrola nad koszarami. Polscy powstańcy 

zdobyli pruski obiekt wojskowy i przejęli znajdujące się tam broń i zaopatrzenie. 

Tematy kompleksowe, w czasie których możemy wpleść wyjście do danego obiektu: 

„Polska – nasza ojczyzna”, „Jesteśmy odważni”, „Kochamy naszą ojczyznę”, „Dzień 

Wojska Polskiego”. 
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 Królik Powstaniec Wielkopolski - znajduje się przy ulicy Chrobrego, w pobliżu 

Teatru. 

100lat temu w naszym kraju toczyła się wojna. Królik ten powstał na cześć bohaterów, 

którzy walczyli o to, by wyzwolić Gniezno spod zaboru pruskiego. 

Tematy kompleksowe, w czasie realizacji których możemy wpleść Królika Powstańca 

Wielkopolskiego: 

„Moje miasto- Gniezno”, „Jesteśmy Polakami”. 

 

 Królik Szofer - znajduje się na skrzyżowaniu  ulic Warszawskiej i Rzeźnickiej. 

Kiedyś w Gnieźnie nie jeździło tyle aut co teraz. Prawie 100 lat temu dwaj bracia 

Maksymilian i Klemens Weberscy postanowili to zmienić, więc w 1919r. założyli w 

Gnieźnie pierwszy salon samochodowy oraz fabrykę wozów, parowozów i bryczek. Na 

ich cześć w Gnieźnie postawiono Królika Szofera. 

Tematy kompleksowe, w czasie realizacji których możemy wpleść Królika Szofera: 

„Środki transportu”, „Nasze miasto- Gniezno”. 

 

 Królik Hokeista - znajduje się w Parku Miejskim im. W. Andersa. 

Bardzo dawno temu w Gnieźnie główną dyscypliną sportową był hokej. Dyscyplinę tę 

zobaczył pewien kupiec - Alfons Drzewiecki aż w dalekiej Azji. Tak spodobał mu się 

ten sport, że postanowił wprowadzić hokej również w naszym mieście. W 1915r. został 

założony Klub sportowy STELLA czyli GWIAZDA. Gnieźnieńskie kluby hokejowe 

wychowały, aż 22 olimpijczyków. 

Tematy kompleksowe, w czasie realizacji których możemy wpleść Królika Hokeistę: 

„Zawody sportowe”, „Sport to zdrowie”, „Nasze Miasto- Gniezno”. 

 

 Królik Żużlowiec - znajduje się  na Zielonym Rynku. 

Królik ten postawiony został na cześć żużlowców, którzy odgrywają ważną rolę w 

naszym mieście. Początki żużla w Gnieźnie sięgają roku1948r. Już tradycją stało się, że 

na stadion żużlowy przybywają kibice całymi rodzinami. To najbardziej emocjonujący 

sport w naszym mieście. 
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Tematy kompleksowe, w czasie realizacji których możemy wpleść Królika Żużlowca: 

„W świecie zawodów w naszym mieście”, „Zawody- Żużlowiec”, „Nasze Miasto- 

Gniezno”. 

 

Scenariusz zajęcia połączonego z wyjściem do figurki królika-żużlowca oraz stadionu żużlowego 
 

Grupa wiekowa: 5/6-latki 
 
Temat kompleksowy: Środki transportu 
Temat szczegółowy: Żużlowe tradycje Gniezna. 
Cele ogólne: Dziecko wie, kim jest żużlowiec. Zna najważniejsze elementy ubioru żużlowca. Tworzy 
pracę plastyczną przedstawiającą stadion żużlowy. 
 
Lp. Sytuacje edukacyjne Cele operacyjne Środki dydaktyczne 

1. „Różne pojazdy”- wdrażanie do 
samodzielnego wyszukiwania informacji 
w książkach, albumach, na ilustracjach 

Nazywa podstawowe 
środki komunikacyjne: 
motor, rower, autobus, 
samochód… 

Ilustracje środków 
transportu, książki 

2. Zagadki Smoka Obiboka Poszerzanie słownika 
czynnego dzieci o pojęcia 
związane z pojęciami. 

Nowe zagadki Smoka 
Obiboka, Granna 

3. Wycieczka na Stadion Żużlowy. 
Obejrzenie motoru rajdowego oraz 
kostiumu żużlowca 

Zna elementy ubioru 
żużlowca, 
Rozpoznaje brzmienie 
motoru 

Ciepłe ubranie, dobry 
humor. 

4. Poznanie żużlowca- rozmowa na temat 
jego pasji. 

Utrzymuje kontakt 
wzrokowy z rozmówcą, 
Skupia uwagę na osobach, 
dostrzega ich wygląd. 

 

5. W przedszkolu- oglądanie nagrań  
wyścigów żużlowych. 

Opisuje rolę i znaczenie 
środków transportu. 

Nagrania wyścigów 
żużlowych. 

6. Zabawa ruchowa do muzyki KLANZA 
„Jadę, jadę…” 

Uczestniczy w zabawie 
integracyjnej. 

Piosenka Klanza  „Jadę, 
jadę…” 

7. „ Na trybunach”- praca plastyczna –
rysowanie stadionu żużlowego. 

Sprawnie posługuje się 
narzędziami i przyborami 

Kartki, kredki 

8. Wyjście do miasta – szukanie królika-
żużlowca 

- zna elementy ubioru 
królika, wie co oznacza 
napis na jego koszulce 

- królik przedstawiający 
żużlowca; 
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