
Witajcie Kochani ! 

Wiecie już, że jesteście Polakami, mieszkacie w Polsce, znacie niektóre symbole 

narodowe. Dzisiaj poznamy troszeczkę  nasze miasto, w którym mieszkamy – Bytom. 

Spróbujcie także zapamiętać swój adres zamieszkania. 

Zadanie 1: 

Przypomnimy sobie, czym różni się wieś od miasta. Gwiazdeczko opowiedz ,co przedstawiają 

poniższe obrazki i wspólnie z Rodzicami ustalcie różnice między wsią a miastem. 
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Zadanie 2: 

Rodzicu, przeczytaj dziecku króką informacje na temat naszego miasta a następnie po 

obejrzeniu poniższych zdjęć,  obejrzyjcie wspólnie film o Bytomiu. 

Bytom to jedno z najstarszych miast Górnego Śląska. Liczy 766 lat. Powstało o nim wiele 

legend. Jedna z nich dotyczy pochodzenia nazwy Bytom. Legenda ta głosi, iż Kazimierz 

Odnowiciel po najeździe Brzetysława czeskiego miał po przybyciu w ten rejon krzyknąć "był 

tu" – stąd nazwa Bytom. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

https://faktybytom.pl/ 

 

https://bytom.naszemiasto.pl/ 

Na terenie Bytomia powstaną już w maju  dwie łąki kwietne. Jedna wzdłuż ul. Celnej, 

druga  w Parku Kachla. 

https://www.youtube.com/watch?v=3YG_M3afGPQ  - Bytom z lotu ptaka 

https://faktybytom.pl/
https://bytom.naszemiasto.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=3YG_M3afGPQ


Zadanie : 3 

To Tosia i Bartek ubrani w tradycyjny, bytomski strój. Rodzicu porozmawiaj z 

dzieckiem na temat kolorystyki i cech charakterystycznych stroju, a następnie 

zapraszamy Was do wspólnych zabaw tj.  układanki, zagadki, gry memo i inne związane 

z naszym regionem. 

 

 

 

 

https://polalech.pl/bytomski.htm - gry i zabawy 

 

 

 

 

https://polalech.pl/bytomski.htm


Zadanie 4 

Poniższe obrazki przedstawiają herb naszego miasta Bytomia. Gwiazdeczko, policz ile widzisz 

herbów i narysuj tle samo kresek w okienku. Rodzicu utrwalamy tu umiejętność przeliczania , 

zwracamy uwagę na prawidłowy chwyt ołówka , linie rysujemy z góry na dół. 

 

                                             

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 5 

Znajdź różnię i dorysuj brakujący element. 

 

 



Zadanie 6 : 

Gwiazdeczko wiesz, że mieszkasz w mieście Bytomiu. Rodzicu teraz porozmawiaj z 

dzieckiem, na temat tego, czy mieszkacie w domku jednorodzinnym, czy  bloku lub w  

kamienicy, na którym piętrze ? W zależności od tego w jakim budynku mieszkacie  

Proponujemy do wykonania dwie prace plastyczne : 

1. DOMEK – Rodzicu, pomóż dziecku wyciąć kolorowe elementy, a ty Gwiazdeczko 

wykonaj domek wg wzoru. 
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2. BLOKI - Rodzicu, pomóż dziecku wyciąć kolorowe elementy, a ty Gwiazdeczko 

wykonaj domek wg wzoru. 
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ŻYCZYMY WAM PRZYJEMNEJ ZABAWY 

 I PROSIMY O ZDJĘCIA WASZYCH PRAC. 
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