Wychodzić...
nie wychodzić...
wychodzić...
nie wychodzić..
no dobra
wychodzę...

Spoko Mały,
wychodź.
Ci co Cię szukali
odjechali.
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ZADANIE:
przeczytaj teksty w ramkach
przypisz liczby do ramek 1 2 3 4 5
tak, aby pająk wiedział jak rozwiesić
obrazki

POMOCY!
wiatr pozrzucał
mi obrazki z historią
o mnie i królu.
Ułóż ją ze mną.

LEGENDA O MAŁYM KSIĘCIU I PAJĄKU.
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Tym, który pomógł księciu był niewielki pająk.
To on pracowicie uplótł pajęczynę, a ona szybko
pokryła się rosą. Dzięki tak zakamuowanemu
wejściu do jaskini tropiciele Łokietka zostali
zwiedzeni. Sądzili, że skoro pajęczyna jest nie
pokryta rosą to nikt nie mógł przez nią przejść.
Przyszły król Polski był bezpieczny,
a prześladowcy odjechali.
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Kiedy okoliczna ludność przynosiła
Łokietkowi jedzenie, aby książę mógł
przetrwać trudny czas, pająk tkał
pajęczynę tak, aby wyglądała jak
nienaruszona. Skalna grota na kilka
tygodni stała się tymczasową siedzibą
władcy. Czasem na tajne narady
przybywali rycerze ale po rozmowach
odjeżdżali. A nad bezpieczeństwem
Łokietka czuwał mały pająk. Plotąc
dzień po dniu pajęczynę z delikatnej
nici. Stworzył wrota z nici bardziej
niedostępne niż wrota z żelaza.
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Łokietek szukając kryjówki dostrzegł szczelinę w skale.
Wszedł do groty skalnej i ukrył się w jej ciemnościach.
Kiedy już tak siedział w grocie usłyszał rżenie koni rycerzy
Wacława. W jego głowie kołatały się myśli :
- Jeśli moi wrogowie dostrzegą tę szczelinę, to po mnie…
- Co z moimi marzeniami o wielkim i silnym królestwie?
- No tylko cud mnie może uratować.
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Po jakimś czasie konie odjechały. Łokietek
odczekał jeszcze chwilę i postanowił wyjść.
Okazało się, że to nie takie proste. Wejście
do jaskini było pokryte wielką pajęczyną.
- Ale jak to możliwe, przecież jej nie było,
kiedy wchodziłem w głąb jaskini?

Nastał czas, kiedy król czeski Wacław II
postanowił panować Krakowie. Mając
wielką siłę zbrojnych zaatakował miasto.
Książę Władysław Łokietek musiał uciekać
przed najeźdźcą. Kiedy był w okolicach
Ojcowa schronił się w tamtejszych lasach.
Nie był jednak bezpieczny, gdyż pościg
rycerzy czeskiego króla ciągle mu deptał
po piętach.
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Na pamiątkę tych wydarzeń grota nazywana jest Jaskinią Łokietka.
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Zamek Królewski
na
Wawelu

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci
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