
Opracowała: Agnieszka Respondek 

 

1. Połącz domy od największego do najmniejszego.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem zadanie jest uprawnianie logicznego myślenia oraz utrwalanie pojęć największy, 

najmniejszy. 

 

 

 

 



2.  Znajdź 5 różnic.  

Źróło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_%C5%9Bpi%C4%85cy_(Bytom) 

Celem zadania jest rozwijanie spostrzegawczości.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_%C5%9Bpi%C4%85cy_(Bytom)


DROGI PRZEDSZKOLAKU: wysłuchaj fragmentu książki Marcina Hałasia  

pt. BYTOM NIEZWYKŁY. HISTORIA MIASTA DLA DZIECI. 

LEGENDY O BYTOMIU - DLACZEGO BYTOM NAZYWA SIĘ BYTOM? 

RODZICU: dziecko w tym zadaniu rozwija poczucie własnej tożsamości regionalnej                

oraz rozbudza zainteresowania swoim miastem. Kształtuje umiejętność uważnego słuchania. 

Dlaczego Bytom nazywa się Bytom? To niby proste pytanie, kto jednak potrafi na nie 

odpowiedzieć? Każdy z ludzi ma swoje imię. Wybierają je dla swego syna lub córki rodzice. 

Stąd są wśród nas Moniki, Marysie, Zosie, Kasie, Pauliny. Wśród chłopców spotkamy Jasia, 

Mikołaja, Dominika, Kamila, Darka i Krzysia. 

Kto jednak wymyśla imiona miastom? Często biorą one nazwy od imion swoich rodziców 

czyli  założycieli lub władców, którzy uczynili je potężnymi… 

Nazwa Bytom wzięła się być może od okrzyku zdziwienia, jaki wzniósł  w tym miejscu polski 

książę Kazimierz Odnowiciel prawie tysiąc lat temu. Szukał on na Śląsku, właśnie w okolicy 

dzisiejszego Bytomia, w podmokłej peryferii rzeki Kaczawy starej osady o nazwie 

Białobrzezie. Białobrzezia nie znalazł - być może władca już był pewny, że jego orszak zmylił 

drogę, gdy na horyzoncie ujrzał samotnego rycerza. Popędził mu na spotkanie, by spotkać 

jeźdźca o drogę do Białobrzezia. 

- Tej osady już nie ma. Najjaśniejszy Panie - odparł rycerz, zorientowawszy się z kim 

rozmawia… 

Polski książę zdziwiony i rozgniewany, że sąsiad z Czech zapuścił się aż tak daleko na jego 

terytorium, zawołał ze zdumieniem i złością myśląc o Brzetysławie: 

- Był tu! 

Potem zsiadł z konia i rozkazał swoim rycerzom rozbić obóz. Po jakimś czasie w miejscu 

książęcego koczowiska powstała osada. Nazwano ją na pamiątkę księcia i jego zdziwionego 

okrzyku „Byłtu”. Z czasem nazwa uległa przekształceniu w słowo „Bytom”. 

Opowiedziana przed chwilą historia to legenda, czyli ludowa opowieść, w której elementy 

prawdziwe mieszają się z fragmentami zmyślonymi przez ludzi, którzy chcieli historię 

upiększyć, dodać jej wzniosłości, a także wytłumaczyć w sposób zrozumiały dla każdego. 

Dlatego wielu historyków sądzi, że tak naprawdę nazwa Bytom pochodzi od imienia dawnego, 

być może pierwszego, właściciela osady. 

Fragment książki: Bytom niezwykły. Historia miasta dla dzieci - Marcin Hałaś (ISBN 978-

83-922322-6-1) 

 

A to herb naszego miasta - Bytomia. Zwróć uwagę na kolory. 

Pokoloruj herb według wzoru.                                                                                 



 

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

 

 

 

 

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


Ćwiczenie grafomotoryczne. Cel ćwiczenia: usprawnianie motoryki rąk, dłoni i palców.  

Drogi Przedszkolaku: rysuj uważnie po śladzie, pokoloruj domek według własnego 

pomysłu.  

Drogi Rodzicu: zwróć uwagę aby dziecko kontrolowało nacisk ręki na narzędzie pisarskie, 

wypełniało kontury kontrolując wzrokiem pole malowanej płaszczyzny i poprawnie trzymało 

narzędzie pisarskie. 

Domek: Źródło Internet 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 

 

 

 

 



Popatrz na ilustracje. Co przedstawiają zdjęcia? Gdzie znajdują się domy? ( miasto, wieś itp.) Jak 

wygląda twój dom? Opisz go.  

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy mowę. 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_mieszkalny 

 

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Blok_mieszkalny_1.jpg 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Blok_mieszkalny
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Blok_mieszkalny_1.jpg


 

Źródło: https://pracownia-projekty.dom.pl/dl_jaskolka_2_z_garazem_ce.htm 

 

 

 

W ramce poniżej narysuj dom w którym mieszkasz. 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy zdolności manualne.  

 

Opracowała: Kinga Mateja 

 

 

 

 

 

 

 

https://pracownia-projekty.dom.pl/dl_jaskolka_2_z_garazem_ce.htm


 

 

 

 

 

 

 

 


