
Drodzy Uczniowie,  

 

w tym tygodniu zajmujemy się naszym 

miastem- Kaliszem. Przedstawimy wam 

legendy, zabytki, historię miasta oraz zdjęcia dawnego 

Kalisza. Oprócz tego znajdziecie tutaj wiosenne prace 

plastyczne oraz informacje o zdrowym odżywianiu. 

 

Zapraszamy do nauki i zabawy! 😉 
 

       Wychowawcy świetlicy 

 

 

Legendy związane z naszym miastem: 
 
 
 
 
 
 

-legenda „O powstaniu Kalisza”: 
 

Było to ze dwa tysiące lat temu, a może i więcej, gdy w miejscu dzisiejszego Kalisza 

szumiał bór odwieczny - puszcza dzika i ogromna. Przedzielony rzeką ciemny las 

ukazywał tu i ówdzie płaskie, zdradliwe polany ogromnych bagien.  

 

Pewnego dnia, gdy słońce miało się ku zachodowi, niezwykły trzask i dudnienie 

przerwały przedwieczorną ciszę. Na wzgórze wbiegł potężny król tej krainy - ogromny, 

płowy tur. Stanąwszy na szczycie, zgoniony i utrudzony, dyszał ciężko i chylił ku ziemi 

rogaty łeb. W zgiętym, skrwawionym karku tkwiły dwie strzałki i złamane drzewce 

oszczepu. Władca puszczy, raniony śmiertelnie, lecz jeszcze gotowy do walki, stał 

chwile w ostatnich blaskach słońca, nim wreszcie runął olbrzymim cielskiem na garb 

piaszczystej wydmy.  

 

Wtedy to puszczą targnęła ogromna wrzawa - zwycięski, pierwszy tu krzyk ludzkich 

głosów. Z trzech stron ciemnego boru, wśród wściekłego ujadania psów, wbiegły na 

polanę trzy różne gromady wojów.  

 

Na czele stanęli mocno wsparci w strzemionach trzej wodzowie, zdziwieni podobnie 

jak ich ludzie tym niespodziewanym spotkaniem. Ręce ich, wsparte na toporzyskach i 

na głowniach brązowych mieczów, gotowe były do ciosu.  



I nagle stało się to, co się wśród ludzi, gdy zawiść omroczy głowy. W walce o prawo 

do ubitego zwierza zwarły się trzy zbrojne hufce i rozległ się srogi krzyk: "Kali! Kali!" 

To potomkowie Lecha, Czecha i Rusa, wędrujący w poszukiwaniu ziemi do osiedlenia, 

nie poznawszy się, staczali zacięty bój o tura. Nim wieczór wyszedł z borów, zwycięscy 

Lechici zawładnęli łupem i wydmą na polanie, a w dali milkły głosy pokonanych.  

Na wzgórze wszedł pachoł zbrojny z krzemieniem nabijaną palicę i na ogromnym rogu 

zagrał zwycięski hejnał. Wódz Lechitów upodobał sobie wielce to obronne miejsce 

wśród błot. Utrudzony, rozbił na wzgórzu obóz, a nim ruszył dalej, posadził dąb święty 

i zbudował dworzyszcze.  

 

Tak powstało miasto, które od bojowych okrzyków w czasie bitwy, a może od 

okolicznych mokradeł i bagnisk kaliskich zwanych od słowa "kał", które "błoto" 

oznaczało - nazwano Kaliszem. Jego herbem stał się wizerunek pachoła dmącego w róg, 

zaś herbem całej Kaliskiej Ziemi - głowa tura. 

 

 
-pytania sprawdzające uważne czytanie legendy  

„O powstaniu Kalisza”: 

 
 

1. Jakie zwierzę było królem puszczy rozciągającej się w miejscu dzisiejszego 

Kalisza? 

…………………………………………………………………………………...  

 

2.  Kto stoczył walkę o prawo do śmiertelnie ranionego zwierza?  

Potomkowie: ……………………, ……………………, ……………………,  

 

 

3. W jakim celu wędrowali wodzowie i ich ludzie?  

…………………………………………………………………………………...  

 

4. Kto po zwycięstwie, zawładnął łupem i wydmą na polanie?  

…………………………………………………………………………………...  

 

5. Jakie drzewo posadził zwycięski wódz? 

 

…………………………………………………………………………………...  

 

 

6. Od jakich dwóch słów powstała nazwa Kalisz?  

…………………………………………………………………………………... 



 
 

-legenda o Dorotce: 

 

Starosta zamku kaliskiego miał piękną córkę Dorotkę. Kochał ją bardzo i pragnął jej szczęścia. 

Chciał ją dobrze wydać za mąż, za takiego kandydata, który będzie nie tylko zamożny i mądry, 

ale za takiego, dla którego będzie przychylne serce Dorotki. Dziewczyna jednak nie paliła się 

do zamążpójścia. Żaden z przedstawionych kandydatów nie przypadł jej do gustu. Siedziała 

samotnie w swojej komnacie na daremnie wyczekując tego jedynego. 

Dorotka nie lubiła strojnych sukni ani czepców, miała wszakże upodobanie w misternie 

zdobionych trzewiczkach. Starosta spełniał prośby córki i każdego miesiąca na jego rozkaz 

przyprowadzano do zamku szewczyka Marcinka, który jak żaden majster w mieście potrafił 

wyszywać złotą i srebrną nicią cudne wzory na damskich trzewiczkach. 

Zdarzyło się pewnego razu, że król wysłał starostę w długą i niebezpieczną podróż z ważną 

misją. Mijały miesiące, a starosta nie wracał. Nastał w Kaliszu czas głodu i zarazy. Ludzie 

padali na ulicach jak muchy. Tylko Marcinek niezmiennie każdego miesiąca nie zważając na 

szalejące w mieście „morowe powietrze” wędrował do Dorotki na zamek i pracowicie szył dla 

niej nowe buciki. W czasie tych spotkań młodzi się w sobie zakochali, zaczęli spędzać ze sobą 

coraz więcej czasu, a to nie mogło ujść uwagi zamkowej straży. 

Pewnego razu urządzono na szewczyka zasadzkę, a kiedy ten próbował uciec, spadł z 

zamkowych murów i zginął na miejscu. Wkrótce po śmierci Marcinka powrócił na zamek 

starosta. Tak bardzo zagniewał się na córkę, że rozkazał zamurować ją w jednej z zamkowych 

baszt, gdzie dziewczyna umarła z głodu.  Po jej śmierci zamykano w baszcie złe i występne 

dziewczyny, które potem nazywano Dorotkami, a z czasem samą basztę też nazwano Dorotką. 

 

   

 Baszta Dorotka 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Pomniki w Kaliszu – które każdy powinien znać: 

 

 

-Pomnik Książki: 

 
Unikalnym w skali kraju jest Pomnik Książki na Plantach,  

u wylotu ul. Kanonickiej. 

Wykonany został w roku 1978 wg projektu Władysława 

Kościelniaka. 

Upamiętnia tysiące książek z bibliotek polskich  

i żydowskich, zniszczonych przez niemieckiego okupanta  

w roku 1942. 
 

 

 

 

-Pomnik Adama Asnyka: 
 

Pomnik Adama Asnyka powstał w 1960 r., w ramach obchodów 

 1800-lecia Kalisza. Dzieło projektu Jerzego Jarnuszkiewicza stanęło 

ostatecznie u wylotu plant, w pobliżu szkoły, do której uczęszczał poeta. 

Postać Asnyka wydaje się nieco smutna. Może dlatego, że, jako członek 

Rządu Narodowego w czasie powstania styczniowego, nie mógł już nigdy 

wrócić do Kalisza, leżącego przecież w zaborze rosyjskim.  
A tęsknił do rodzinnego miasta: tu się przecież urodził w 1838 r.  

Tu został ochrzczony, tu chodził z mamą na spacery do parku (wspominał je 

nostalgicznie), tu uczęszczał do szkoły 

 i tu przeżywał pierwsze miłości. Kaliszowi poświęcił piękny wiersz 

„Rodzinnemu miastu”. 

 

 

 

 

-Pomnik Bohaterów Westerplatte: 

 
Pomnik powstał w 2002 roku przy kościele pw. Św. 

Apostołów Piotra i Pawła na kaliskim Dobrzecu. 

Jego nazwa w zasadzie mówi wszystko o tym, komu jest 

poświęcony. 

Od momentu postawienia pomnika, co roku odbywają się 

w tym miejscu uroczystości patriotyczne z udziałem władz 

miejskich i kościelnych. 



-zadanie dla chętnych: 

Porozmawiaj z dorosłymi lub przypomnij sobie spacer po naszym mieście. Następnie wypisz  

inne pomniki znajdujące się w Kaliszu. 

 

 

Kolorowanki: 

 

 
-szkic Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Herb Kalisza: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kultura, zabytki i historia miasta: 

 

 
 

- z wizytą w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pWJiCOpw96M&feature=youtu.be 

 
 

-Kalisz z lotu ptaka: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp60rbzg6Uo  

 

 

-historia Kalisza: 

 
https://www.kalisz.pl/miasto/o-miescie/historia   

http://www.info.kalisz.pl/historia/kaliszhi.htm 

https://regionwielkopolska.pl/artykuly-dzieje-wielkopolski/kalisz/  

https://histmag.org/Kalisz-mlody-duchem-najstarsze-miasto-w-Polsce-14541/ 

https://www.youtube.com/watch?v=OZOOI5B2HA0  

https://www.youtube.com/watch?v=BNEaKGyonAM 

 

 

-zabytki w Kaliszu: 
https://www.kalisz.pl/dla-turysty/zabytki/zabytki   

 

 

-zdjęcia- stary Kalisz: 
http://www.kalisz.info/retrospekcja_1914.html  
 

 

 

 

Dzień Strażaka: 

 

-karty pracy: 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-pracyds/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pWJiCOpw96M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tp60rbzg6Uo
https://www.kalisz.pl/miasto/o-miescie/historia
http://www.info.kalisz.pl/historia/kaliszhi.htm
https://regionwielkopolska.pl/artykuly-dzieje-wielkopolski/kalisz/
https://histmag.org/Kalisz-mlody-duchem-najstarsze-miasto-w-Polsce-14541/
https://www.youtube.com/watch?v=OZOOI5B2HA0
https://www.youtube.com/watch?v=BNEaKGyonAM
https://www.kalisz.pl/dla-turysty/zabytki/zabytki
http://www.kalisz.info/retrospekcja_1914.html
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/dzien-strazaka/karty-pracyds/


 

Edukacja zdrowotna: 

 

-woda i napoje: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY 

 

Po obejrzeniu filmiku spróbuj samodzielnie lub z pomocą przygotować wodę smakową. 

 

 

-sól, cukier i przyprawy: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lP6N9yRnWI8 

 

Po obejrzeniu filmiku narysuj lub wypisz zdrowe i niezdrowe produkty. 
 

 

 

Zawody naszych rodziców: 

 

 

-zagadki, krzyżówki, łamigłówki, wiersze, bajki, prace plastyczne, 

gry i ćwiczenia online, kolorowanki, artykuły: 

 
Aby uzyskać dostęp do materiałów należy się zalogować/założyć bezpłatne konto na stronie. 

 

https://www.superkid.pl/zawody-materialy-dla-dzieci#zagadki 

 

 

 

Państwa Unii Europejskiej: 

 

-Unia Europejska- interaktywne ćwiczenia: 

https://www.specjalni.pl/2020/05/unia-europejska-interaktywne-cwiczenia.html#more 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY
https://www.youtube.com/watch?v=lP6N9yRnWI8
https://www.superkid.pl/zawody-materialy-dla-dzieci#zagadki
https://www.specjalni.pl/2020/05/unia-europejska-interaktywne-cwiczenia.html#more


Wiosenne prace plastyczne: 

 

-wiosenne drzewka: 

https://www.facebook.com/BlogMojeDzieciKreatywnie/videos/3339573419395156/?sfnsn=m

o&d=n&vh=e 

  

-wiosenne kwiatki: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=F9SnoGwMkRw 

 

  

-mniszek bawełniany lub żółty mlecz: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y 

 

  

-stemplowana łąka: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc 

 

 

-wiosenne inspiracje: 
  

https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html  

 

 

https://www.facebook.com/BlogMojeDzieciKreatywnie/videos/3339573419395156/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/BlogMojeDzieciKreatywnie/videos/3339573419395156/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.youtube.com/watch?v=F9SnoGwMkRw
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=q85x875FfGc
https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html


 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-

plastyczne-i-techniczne.html 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna   
 

 

 

 

-majowe karty pracy: 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-

druku/maj/?fbclid=IwAR13g47F1q9YjnHQD9k_JlQO3CDrximjK_kQtZ7HOWENZvciH6Zb

iIK5eBA 

 

 

 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/?fbclid=IwAR13g47F1q9YjnHQD9k_JlQO3CDrximjK_kQtZ7HOWENZvciH6ZbiIK5eBA
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/?fbclid=IwAR13g47F1q9YjnHQD9k_JlQO3CDrximjK_kQtZ7HOWENZvciH6ZbiIK5eBA
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/maj/?fbclid=IwAR13g47F1q9YjnHQD9k_JlQO3CDrximjK_kQtZ7HOWENZvciH6ZbiIK5eBA


-pszczółka w ulu: 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/346-pszczolki-w-

ulu?fbclid=IwAR3uKiMMp2AaF8XJ7NRqSjOEEZjMyIq5V0PyoFD6HVvDHymzCzx8XJFJlWI 

 

 

 

 

-pszczoła z kółek: 

http://edufunkids.com/pszczola-praca-plastyczna/?fbclid=IwAR3Uu-7Eeq_yDLhpbJo-

oAyCaVrL6tJ1XPd1yt0I7R9NyNYrIlvS7UgC5QQ 

 

-zmierz w swoim domu: 

https://miastodzieci.pl/zabawy/zmierz-przedmioty-w-domu-szablony-do-

pobrania/?fbclid=IwAR2Eb4WHsoeinusSgUN8qN5Ubc1VZeNl5mL-rgG2_SlN9AqDOBnj3PvgRg4 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/346-pszczolki-w-ulu?fbclid=IwAR3uKiMMp2AaF8XJ7NRqSjOEEZjMyIq5V0PyoFD6HVvDHymzCzx8XJFJlWI
https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/346-pszczolki-w-ulu?fbclid=IwAR3uKiMMp2AaF8XJ7NRqSjOEEZjMyIq5V0PyoFD6HVvDHymzCzx8XJFJlWI
http://edufunkids.com/pszczola-praca-plastyczna/?fbclid=IwAR3Uu-7Eeq_yDLhpbJo-oAyCaVrL6tJ1XPd1yt0I7R9NyNYrIlvS7UgC5QQ
http://edufunkids.com/pszczola-praca-plastyczna/?fbclid=IwAR3Uu-7Eeq_yDLhpbJo-oAyCaVrL6tJ1XPd1yt0I7R9NyNYrIlvS7UgC5QQ
https://miastodzieci.pl/zabawy/zmierz-przedmioty-w-domu-szablony-do-pobrania/?fbclid=IwAR2Eb4WHsoeinusSgUN8qN5Ubc1VZeNl5mL-rgG2_SlN9AqDOBnj3PvgRg4
https://miastodzieci.pl/zabawy/zmierz-przedmioty-w-domu-szablony-do-pobrania/?fbclid=IwAR2Eb4WHsoeinusSgUN8qN5Ubc1VZeNl5mL-rgG2_SlN9AqDOBnj3PvgRg4


-ptaszki na palec: 

https://miastodzieci.pl/zabawy/ptaszki-na-palec-papierowe-szablony-do-

sklejania/?fbclid=IwAR1WjRW044-

2ghgNmO4r1_Qqw7iKJdpTeDsrsMIZknWL7lXfbE0f4Qkpil4 

 

 

 

 

-złudzenia optyczne: 

https://miastodzieci.pl/zabawy/teczowe-

koleczko/?fbclid=IwAR2vx2M3KFgkHwWyON8PJyNyCw8cWk2WaL18j7vHpnwrRd9yf5s

hw4jrHbc 

 

 

https://miastodzieci.pl/zabawy/ptaszki-na-palec-papierowe-szablony-do-sklejania/?fbclid=IwAR1WjRW044-2ghgNmO4r1_Qqw7iKJdpTeDsrsMIZknWL7lXfbE0f4Qkpil4
https://miastodzieci.pl/zabawy/ptaszki-na-palec-papierowe-szablony-do-sklejania/?fbclid=IwAR1WjRW044-2ghgNmO4r1_Qqw7iKJdpTeDsrsMIZknWL7lXfbE0f4Qkpil4
https://miastodzieci.pl/zabawy/ptaszki-na-palec-papierowe-szablony-do-sklejania/?fbclid=IwAR1WjRW044-2ghgNmO4r1_Qqw7iKJdpTeDsrsMIZknWL7lXfbE0f4Qkpil4
https://miastodzieci.pl/zabawy/teczowe-koleczko/?fbclid=IwAR2vx2M3KFgkHwWyON8PJyNyCw8cWk2WaL18j7vHpnwrRd9yf5shw4jrHbc
https://miastodzieci.pl/zabawy/teczowe-koleczko/?fbclid=IwAR2vx2M3KFgkHwWyON8PJyNyCw8cWk2WaL18j7vHpnwrRd9yf5shw4jrHbc
https://miastodzieci.pl/zabawy/teczowe-koleczko/?fbclid=IwAR2vx2M3KFgkHwWyON8PJyNyCw8cWk2WaL18j7vHpnwrRd9yf5shw4jrHbc

