
Witajcie kochane Dzwoneczki. 

W tym tygodniu odwiedzimy różne miejsca w naszym kraju. Nie będziemy 

jednak zwiedzać. Chcemy zabrać Was w niezwykłą podróż do świata legend.  

A skoro mówimy o naszej ojczyźnie, będą to legendy polskie. Zaczniemy od 

miejscowości Wam najbliższej, czyli naszego Elbląga. A jeśli mowa o naszym 

mieście, to nie sposób nie wspomnieć o pewnym dzielnym młodzieńcu. 

Spójrzcie na zdjęcie poniżej. Czy już wiecie o kim będzie dziś mowa? 

 

 

Posłuchajcie zatem "Legendy o dzielnym piekarczyku" (plik dźwiękowy na 

stronie przedszkola - czyta p. Marta) 

W czasie wojny polsko-krzyżackiej Krzyżacy postanowili zdobyć Elbląg, 

który był bogatym i silnym gospodarczo ośrodkiem. Legenda głosi, że zakonni 

rycerze próbowali dostać się do miasta nocą, aby zaskoczyć śpiących elblążan.  

Jednym z niewielu mieszkańców, który nie spał, był młody piekarczyk.  

W czasie wypieku chleba postanowił zaczerpnąć świeżego powietrza i wspiął 

się na mury obronne. Kiedy zauważył, że wróg nadjeżdża od północnej bramy, 

zwanej dziś Bramą Targową, podbiegł do niej i przeciął linę, która utrzymywała 

kratę broniącą dostępu do miasta; zrobił to łopatą do wyciągania pieczywa  



z pieca. Ta natychmiast opadła, uniemożliwiając zdobycie miasta przez 

Krzyżaków.  

Zaalarmowani elblążanie odparli atak wojsk zakonnych, a młody piekarczyk 

stał się bohaterem miasta.  

Na pamiątkę tego wydarzenia, od północnej strony bramy, na jej fasadzie 

widnieją dwa odciski łopaty piekarczyka. 

 

Dzwoneczki, 

Kto uratował Elbląg? 

Jak to zrobił? 

Czym zajmował się Piekarczyk w pracy? 

 

Dziś Wy pobawicie się w piekarzy - proponujemy Wam zabawę z masą solną. 

(przepis znajdziecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=-

ZPEv5b2kN8 - wybierzcie wersję, do której macie składniki w domu). Waszym 

zadaniem jest przygotowanie chlebów i bułek. Kiedy wyschną możecie je 

pomalować. 

 

Drogi Rodzicu. 

Pozwól dziecku wykonać masę solną. Niech odmierza składniki wg Twoich 

wskazówek, a potem zagniata ciasto i formuje kształty. Możecie też 

zrezygnować z masy solnej i upiec coś wspólnie.  

Życzymy miłej zabawy :) 

Pani Marta i pani Magda

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8
https://www.youtube.com/watch?v=-ZPEv5b2kN8


A to dodatkowa karta pracy dla chętnych 

 


