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Cele działań: 

 kształtowanie nawyku czytania i promowanie 
czytelnictwa wśród młodych, 

 poznawanie historii kolebki polskiej państwowości, 

 kształtowanie postawy szacunku dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego poprzez przedstawienie legend 
i opowieści dotyczących regionu Wielkopolski, 

 kształcenie umiejętności poprawnego posługiwania się 
językiem ojczystym, przygotowania się do publicznych 
wystąpień, 

 kształcenie umiejętności efektywnego współdziałania  
w zespole, rozwijania sprawności umysłowych  
i twórczego rozwiązywania problemów; 



Projekt dotyczył edukacji regionalnej  

– dziedzictwo kulturowe w regionie. 

Prace uczniów 



Podczas realizacji projektu uczniowie i nauczyciele 

podjęli się wielu przedsięwzięć. Jednym  

z pierwszych działań było przeprowadzenie przez 

nauczyciela bibliotekarza zajęć czytelniczych w kl. 1-2. 

Uczniowie kl.1 podczas zajęć. Uczniowie kl. 2 podczas zajęć. 



Uczniowie zapoznali się z „Legendą o powstaniu Kalisza”. 

Z uwagą obejrzeli prezentację multimedialną o turach, 

które niegdyś występowały na polskich ziemiach.  



Dzieci wysłuchały również innych legend: „Legendy  

o królu kruków” i „Legendy o poznańskich koziołkach”.  

Również do nich była przygotowana prezentacja multimedialna.  



Po zapoznaniu się z legendami uczniowie otrzymywali 

kolorowankę związaną z tematyką opowieści. 



Kolejnym działaniem było przygotowanie przez klasę 

czwartą przedstawienia o początkach państwa polskiego  

w oparciu o legendy: „O Lechu, Czechu i Rusie”,  

„O Piaście Kołodzieju” i „O Popielu, którego zjadły myszy”.  



Aktorzy stanęli przed wielkim wyzwaniem – 

przygotowali dekoracje: średniowieczną chatę, 

naczynia ceramiczne, uzbrojenie z epoki, stroje.  



Społeczność szkolna 

obejrzała  inscenizację 

25.03.2011 r. 





Jedna ze scen: wędrowcy dokonują 

postrzyżyn syna Piasta – Siemowita. 



Młodzi adepci sztuki dołożyli wszelkich starań, aby akademia zapadła  

w pamięci i sercach wszystkich uczestników. Po przedstawieniu 

przedstawiciele klas wylosowali tytuł legendy. Każda z klas otrzymała 

zadanie  opracowania scenariusza do legendy. 



Wiosną 2011 r. podczas zajęć bibliotecznych uczniowie 

wszystkich klas opracowali scenariusze legend 

związanych z Wielkopolską. Legendy były dostępne  

na stronie  http://regionwielkopolska.pl/ oraz  w książce  

E. Kor-Walczaka: „Opowieści czterech jeźdźców. Baśnie  

i legendy ziemi kaliskiej”. 

Prace plastyczne 

przedstawiające naczynia  

z czasów średniowiecza  

– dekoracje na przedstawienie 

wykonali uczniowie kl. 6. 

http://regionwielkopolska.pl/


Następnie uczniowie przygotowali inscenizacje wybranej 

legendy. Podczas zajęć bibliotecznych szóstoklasiści 

namalowali herby miast takich jak: Poznań, Kalisz, Ostrów 

Wlkp., a także herb ziemi kaliskiej oraz swojej gminy – 

Nowych Skalmierzyc.  



Uczennice klasy piątej narysowały plakaty bohaterów 

legend („Legenda o poznańskich koziołkach”, „Legenda o 

królu kruków”). Wszyscy uczniowie przygotowali stroje do 

inscenizacji legend. 



Prezentacja projektu: 

 Dnia 1 czerwca 2011 r. w Dzień Dziecka zorganizowano obchody 
Szkolnego Festiwalu Nauki, podczas którego uczniowie wszystkich 
klas dokonali prezentacji legend. Ogółem w inscenizacjach 
uczestniczyło 92 uczniów.  

 

 Poniżej wymienione zostały tytuły legend w oparciu, o które powstały 
scenariusze inscenizacji oraz liczba występujących uczniów  
w każdej klasie: 

 

 klasa I – legenda o królu kruków – 16 uczniów. 

 klasa II – legenda o wdowim groszu – 16 uczniów. 

 klasa III – legenda o założeniu Ostrowa – 16 uczniów. 

 klasa IV – legenda o głazie świętego Wojciecha pod Budziejewkiem 
– 16 uczniów. 

 klasa V – legenda o powstaniu Kalisza – 11 uczniów. 

 klasa VI – legenda o baszcie Dorotce w Kaliszu – 8 uczniów. 

 klasa VI – legenda o kamieniu gołuchowskim – 9 uczniów. 



Klasa I – legenda o królu kruków 





Klasa II – legenda o wdowim groszu 





Klasa III – legenda o założeniu Ostrowa 





Klasa IV – legenda o głazie świętego 

Wojciecha pod Budziejewkiem 





Klasa V – legenda o powstaniu Kalisza 





Klasa VI – legenda o baszcie 

Dorotce w Kaliszu 





Klasa VI – legenda o kamieniu 

gołuchowskim 





Wnioski:  

Dzięki realizacji projektu uczniowie poznali 

wiele regionalnych legend w formie, która 

jest dla nich bardzo atrakcyjna – poprzez 

inscenizację. Działania w ramach tego 

przedsięwzięcia pozwoliły na integrację 

wszystkich uczniów w klasie,  

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

z dysfunkcjami. Każdy uczeń miał 

możliwość zaistnienia w „szkolnym teatrze”. 

Opracowała: Katarzyna Onisczuk 

Nauczyciel historii i bibliotekarz 


