
Piątek 19.06.2020 

Krąg tematyczny: Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą? 

Temat dnia: Szmaragdowe Morskie Oko 

Cele szczegółowe(dziecko): 

 

 naśladuje wiernie ruchy partnera 

 kreśli szlaczki po śladzie 

 słucha uważnie legendy  

 

1. „Przeglądam się w tafli wody” – zabawa ruchowo-naśladowcza . Dwie osoby stają  

naprzeciwko siebie . Jedna osoba wykonuje ruchy imitujące dowolną czynność, druga stara 

się je dokładnie naśladować, jakby było jego lustrzanym odbiciem . 

 

2. Jeśli macie możliwość wydrukujcie kartę pracy ( załącznik nr 1) Najpierw spróbujcie rysować 

palcem po kartce a następnie ołówkiem. 

 

3. Posłuchajcie legendy o ,, Morskim oku”  H. Zditowieckiej 

 

Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma rzekami żył żeglarz, który wszystkie 

morza i oceany przepłynął w poszukiwaniu skarbu i bogactwa. A skarb ten potrzebny mu był, 

aby pomóc rodzicom. 

 Wreszcie po wielu, wielu latach znalazł go – zebrał pełną złota i klejnotów szkatułę. A kiedy 

tak płynął i już zbliżał się do wybrzeża, nagle wybuchła burza straszliwa. Nie minęło wiele 

czasu, a okręt strzaskany powoli zanurzył się w wodzie. Szkatułka pełna złota zniknęła 

w głębinie. Tylko sam żeglarz, uczepiony złamanego masztu, ocalał. Na nic zdały się jego 

trudy… Nie ma po co wracać w rodzinne strony…  

Ze ściśniętym sercem poszedł żeglarz prosto przed siebie. Szedł, aż zagrodziły mu drogę góry 

sięgające nieba. Począł się na nie wspinać, aż stanął wreszcie na przełęczy, z której widok był 

na jezioro ze wszystkich stron skałami otoczone, w blasku słonecznym mieniące się barwami 

szmaragdowymi, niczym morskie fale.  

A właśnie opodal na zielonej hali pasł młody juhas stado owiec.  

– Co to za jezioro? – spytał go żeglarz.  

– Morskie Oko.  

– Morskie Oko…?  

Zatrząsł się na tę nazwę żeglarz, bo mu skarb utracony przypominała i coś go ciągnęło do tej 

wody tajemniczej 

 – Chciałbym zejść na brzeg – powiedział, spoglądając na skały urwiska pod stopami.  

– A czemu by nie? Przed zachodem sprowadzę owce na dół, to ze mną pójdziecie – zachęcał 

juhas. – Samemu to wam niebezpiecznie, bo drogi nie znacie.  

– Dobrze, poczekam – zgodził się żeglarz. 

 Kiedy słońce chyliło się już ku zachodowi, żeglarz z juhasem znaleźli się na dole. Siedli na 

tratwę, by się przeprawić na drugi brzeg. Właśnie dopływali do środka jeziora, gdy spokojne 

dotąd fale wzburzyły się, choć wiatru nie było.  



– Pewnie tam, na morzu, burza być musi ogromna – powiedział juhas, rozglądając się 

niespokojnie.  

– Bo to wiecie, panie, powiadają, że się to nasze Morskie Oko pod ziemią z morzem łączy 

i nieraz nocą woda w nim przybiera i na brzeg resztki zatopionych okrętów wyrzuca. 

 Żeglarz pochylił się nad wodą. Coś błysnęło nade dnem… Jakaś ryba nie-ryba dziwnego 

kształtu… W chwilę potem spieniona fala przewaliła się przez tratwę, zostawiając u stóp 

zatrwożonego wędrowca srebrną, misternie wykutą szkatułę, jego skarb, zatopiony przed 

wielu, wielu dniami w morskiej głębinie…  

 

 

Morskie Oko to jezioro położone w Tatrach . 

 

  
 

   
 

 

 

 

 



 

 

Zobaczcie na mapie gdzie są góry a gdzie morze: 

 Czy jest to możliwe, by szkatułka ze złotem sama odbyła tak długą podróż pod ziemią? 

 
 

 

4. Przygotujcie pionki  i kostkę „Karty pracy” cz. 4, s. 52–53,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 


