
Przyjrzyj się dokładnie obrazkom znajdującym  się poniżej, policz ile 
ich jest , wpisz odpowiednią liczbą. 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         
 

 u H L e A D b n i r B b 

B g y w t o z m p i j a 

Obraz pobrano z superkid.pl 

Herb Bytomia 

Zapraszam do zabawy z wykreślaną wyrazową. Wydrukuj razem z mamą 

lub tatą tę kartę pracy (jeśli macie taką możliwość). Przeczytaj napis, 

który znajduje się pod herbem. Wskaż i pokoloruj pola,  

w których znajdują się takie same litery. Pokoloruj herb Bytomia, jeśli 

nie pamiętasz jak wygląda, to zajrzyj do prezentacji nr 27. Powodzenia! 

Opracowała Jolanta Adamus-Wyżgolik 



Zapraszamy do gry Śląskie memo - bardzo prostej zabawy, która 

rozwija nie tylko pamięć i uwagę, ale również uczy i bawi. Trzeba 

wydrukować pary kartoników. Pary muszą mieć takie same rysunki. 

Można wydrukować karty z następnej strony lub narysować swoje 

własne. Z tyłu można podkleić kartonem, aby były bardziej trwałe i nie 

było widać, co jest pod spodem. Wszystko rozcinamy. Potem losowo 

rozkładamy kartoniki na stole i wraz z dzieckiem szukamy pary. Każdy 

odwraca tylko dwa kartoniki, tak by reszta osób je widziała. Głośno 

odczytujemy etykietki, by dziecko zapamiętało śląskie odpowiedniki 

wyrazów. Osoba, która znajdzie dwa takie same obrazki, zachowuje je 

dla siebie i ma prawo do kolejnego ruchu. Kto ma więcej kartoników na 

koniec, wygrywa.   

Opracowała Jolanta Adamus-Wyżgolik 

Był wirtualny spacer po Bytomiu, ważne budynki 

znajdujące się w naszym mieście, puzzle a na nich słynna 

bytomska drynda... A teraz czas aby sprawdzić swoją 

wiedzę. Miłej zabawy podczas rozwiązywania zagadek 

Na jednej z bytomskich ulic stoi,  

gdy jest ciemno nikt się nie boi, 

mówi chętnie wam pomogę  

i ludziom oświetla drogę. 

Kto to? 

38 numer posiada. 

Motorniczy na przystanku woła: ktoś wsiada?  

Chętnie na wycieczkę się wybierzemy  

i do tego pojazdu wsiądziemy!  

W miejscu tym pan prezydent pracuje.  

Ważne stanowisko piastuje.  

Załatwić tam można sprawy ważne  

i skorzystać z porady,  

nie stoi on od parady!  

Na deskach miejsca tego,  

byłeś już pewnie kolego.  

Arie operowe w nim usłyszysz  

i wystrojem zachwycisz! 

Budynek to zielony, 

niedaleko parku położony. 

Zazwyczaj z okien słychać 

dzieci gromadki,  

Którym tu tak dobrze, że nie 

chcą wracać do chatki!  



bajtel  gardina dziecko 

dom firana chałpa 

kanapka klapsznita 

hasiok   jakla śmietnik 

guzik knefel 

kurtka 

Obrazy pobrano ze strony: www.creazilla.com Opracowanie: Helena Mirowska 



Obrazy: www.creazilla.com 

W każdej z pętli wskaż, co jest cięższe? 

Opracowanie: Helena Mirowska 



https://www.youtube.com/watch?
v=67OXwHf_EU8 
 
 

Obrazy pobrano ze stron: www.lh3.googleusercontent.com, www.polalech.pl 

Posłuchaj jak Zespół Śląsk śpiewa starą ludową 

piosenkę pt.:„Karolinka”.  Link na zdjęciu poniżej. 

https://polalech.pl/bytomski.htm 

To Tosia i Bartek ubrani w tradycyjny, bytomski strój. W linku pod 
nimi na czerwonym pasku znajdziesz mnóstwo zabawy. Są 
układanki, zagadki, memo a nawet gotowe ubieranki do druku. 
Serdecznie zapraszamy! 

Opracowanie: Helena Mirowska 
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