
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Witamy Was serdecznie i do muzyczno – tanecznej  gimnastyki zapraszamy: 

 

 „Muzyczne stop”  
https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g 

„Prawa – Lewa”  

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

 

Dziś moi drodzy porozmawiamy sobie troszkę o naszym mieście – Bytomiu. 

Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. 

L. J. Kerna „Nasze podwórko” 

 

Nasze podwórko to miejsce, które najlepiej znamy. 

Wszyscy, bez żadnych wyjątków, takie podwórko mamy! 

Nasze podwórko to teren najbardziej nam bliski na ziemi. 

W zimie śnieg na podwórku leży, a w lecie się trawa zieleni. 

Gdy słońce świeci na niebie, wesołe jest nasze podwórko, 

smutnieje zaś, gdy się zjawi pan deszcz z ponurą córką chmurką. 

Czasami z naszego podwórka, na którym się co dzień bawimy, 

widać wieże kopalni lub wielkiej huty kominy. 

I czy to będzie w Gliwicach, w Toruniu, w Łomży, czy w Krośnie, 

gdy spojrzysz na nasze podwórko, to stwierdzisz, że ono rośnie! 

Bo naszym podwórkiem nie jest to tylko, co jest blisko, 

ale i traktor w polu, i stadion, i lotnisko, i jakiś stary zamek, i lasy na pagórkach, 

i Wisła, która płynie środkiem Naszego Podwórka. 

 

Jeżeli słuchaliście uważnie to na pewno dacie radę odpowiedzieć na te pytania: 

 

−  Co to jest nasze podwórko? 

−  Czy naszym podwórkiem można nazwać plac zabaw w przedszkolu albo teren wokół 

przedszkola? 

 − Jak myślisz, kiedy podwórko się cieszy, a kiedy smuci? 

 − Co widać z naszego podwórka w przedszkolu, a co z waszych domów? 

https://www.youtube.com/watch?v=EFJlIpENH9g
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM


Nasze miasto jest właśnie takim „podwórkiem”, które powinniśmy dobrze znać. Poniżej 

przygotowałyśmy dla Was pocztówkę z naszego miasta. Przyjrzyjcie się jej uważnie  

i zastanówcie się jakie znane miejsca są uwiecznione na tych zdjęciach. Potraficie je nazwać?  

 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom#/media/Plik:Bytom_collage_123.jpg 

 

Herb Bytomia już znamy.  

 
Żródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Bytomia#/media/Plik:Bytom_herb.svg  

  
  
  
  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom#/media/Plik:Bytom_collage_123.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Bytomia#/media/Plik:Bytom_herb.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Bytomia#/media/Plik:Bytom_herb.svg


Zadanie 1.   „Bytom” – wytnij poniższą układankę, a następnie spróbuj ułożyć nazwę 

naszego miasta. 

B Y T O M 

 

 
 

 

Skoro już wiecie jak wygląda herb naszego miasta, potraficie nazwać ważne i znane 

miejsca w naszym mieście, umiecie ułożyć nazwę miasta – Bytom. To teraz  drogie 

KRASNALE pokażemy Wam jak wygląda regionalny strój bytomski. 

 

 

https://pl.pinterest.com/pin/567453621793594241/ 

https://pl.pinterest.com/pin/567453621793594241/


 

 

https://polalech.pl/bytomski.htm 

https://polalech.pl/bytomski.htm
https://polalech.pl/pdf/tosia-bytomski1.pdf
https://polalech.pl/pdf/bartek-bytomski1.pdf


Zadanie 2.     

 

 

https://polalech.pl/pdf/bytomski-zagadki-pary.pdf 

https://polalech.pl/pdf/bytomski-zagadki-pary.pdf


Zadanie 3 .    

 

https://polalech.pl/pdf/bytomski-zagadki-para.pdf 

https://polalech.pl/pdf/bytomski-zagadki-para.pdf


Nasz region słynie z wydobywania węgla. Dlatego też przygotowałyśmy dla Was kilka 

zadań związanych z Górnikami. 

 

Zadanie 4. „Labirynt” – spróbuj pomóc górnikowi wydobyć węgiel. 

 



Zadanie 5. „Czako” – to tradycyjne nakrycie każdego Górniak zakładane w dni świąteczne. 

Dokończ rysunek, a następnie pokoloruj według podanego wzoru. 

 

 



Zadanie 6. „Bystre oko” 

 

 



Zadanie 7. „Górnicza Flaga” 



Praca plastyczna „Ubieramy laleczki” 

Do wykonania pracy będą wam potrzebne: 

• nożyczki 

• klej 

 

https://polalech.pl/pdf/ubieranka-bytomski-dziewczynka.pdf 

https://polalech.pl/pdf/ubieranka-bytomski-dziewczynka.pdf


 

https://polalech.pl/pdf/ubieranka-bytomski-chlopiec.pdf 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego: krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

https://polalech.pl/pdf/ubieranka-bytomski-chlopiec.pdf
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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