
Jak powstało miasto Bytom 

Posłuchaj trochę historii, czyli czegoś, co było dawno dawno temu…  

Tak wyglądał Bytom, kiedy był jeszcze bardzo małą osadą.  

Na wzgórzu Małgorzatki, w pobliżu którego płynęła rzeczka Bytomka 

i które otaczały ogromne lasy, podobno król Bolesław Chrobry  

pozwolił się  komuś osiedlić. Może to był jakiś rycerz? Może rodzina z  

dziećmi? Tego się jeszcze nie dowiedzieliśmy.  Jednak ów pierwszy 

Bytomianin na pewno zbudował swój drewniany dom.  Kiedy jego 

dzieci dorosły, zbudowały swoje własne domy, a ich dzieci kolejne. 

Zbudowano pierwszy kościół i osada została ogrodzona, żeby  

mieszkańcy czuli się bezpiecznie.  

Obrazy pobrano z: 
www.lh3.googleusercontent.comgst
atic.com,  

www.cdn.clipart.email 

www.cdn5.vectorstock.com 

Przeczytaj mi mamo, tato…  



Po wielu latach na wzgórzu  Małgorzatki, zaczynało być coraz ciaśniej. 

Mieszkańcy  grodu  bytomskiego postanowili się przenieść  na wzgórze opodal. 

Są to okolice dzisiejszego rynku.  Mieszkańcy osady  pewnie byli bardzo 

pracowici, bo osada powiększała się i powiększała, aż któregoś dnia książę  

opolski  Władysław nadał osadzie prawa miejskie. Bytomianie bardzo się 

cieszyli, bo to oznaczało, że mieszkańcy mogli być coraz zamożniejsi. Mogli 

zajmować się górnictwem i handlem. Wyznaczono rynek i ulice. Wokół rynku 

zbudowano nowe domy.  Te były już trwalsze i budowano  z kamienia.  

www.encrypted-tbn0.gstatic.com  

www.3.bp.blogspot.com 



Mijały lata. Bytom przez wieki nie zawsze był miastem, któremu wiodło się 

dobrze. Nawiedzały go różne nieszczęścia, jak pożary i wojny, ale były też 

dobre czasy, kiedy miasto stawało się coraz bardziej nowoczesne i bogate. 

Drogi wykładano kamieniem, żeby nie chodzić po błocie, konie i powozy 

zamieniono na pierwsze samochody. Nie budowano już ani drewnianych, ani 

kamiennych  domów, ale piękne kamienice z cegły. Bytom miał też coraz więcej 

mieszkańców. Niektórzy podróżni, którym miasto tak bardzo się spodobało, 

zostawali tu na zawsze,  zakładając swoje własne rodziny.  

www.1.bp.blogspot.com 

www,h3.googleusercontent.com 



W dolnej części zdjęcia,  to właśnie grodzisko na wzgórzu 

Małgorzatki. Miejsce, gdzie osiedlili się pierwsi mieszkańcy. 

Tam w oddali, (popatrz na górną część fotografii), to właśnie 

nasz Bytom, który jest teraz baaardzo dużym, pięknym 

miastem. Gdzieś tam wśród tysięcy budynków stoi Twój 

dom , Twoje Przedszkole, Twój park... 

www.straznicyczasu.pl; 

Opracowanie: Helena Mirowska 



Policz flagi i wskaż właściwą cyfrę. 

Obrazy pobrano ze strony:przedszkole1.pl, wprost.pl, pinterest.it, tvtest.pl 
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Policz godła i wskaż właściwą cyfrę. 

Policz mapy i wskaż właściwą cyfrę. 



Policz i wskaż lub wpisz w okienko:  

gdzie jest więcej elementów           

gdzie mniej 

a gdzie jest tyle samo 

Opracowała str. 5-6 Jolanta Adamus-Wyżgolik 
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Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci i rodziców! 
 
Zabawy ruchowe i gimnastyczne dla przedszkolaków to dobra opcja dla 
tych, którzy ze względu na panujące zagrożenie wirusowe ograniczyli 
wyjścia z domu do niezbędnego minimum. Ale nie tylko! Często 
przeszkoda jest dużo mniej groźna – deszcz za oknem, niska jakość 
powietrza mogą sprawić, że aktywność ruchowa znajdzie swoje miejsce 
wśród czterech ścian naszych domów lub przedszkola. 
 

CZYTAJ TUTAJ 

Obraz pobrano: www.rockvillepubliclibrary.org 

Opracowanie Małgorzata Szypulska 

Rozwiązanie wczorajszej zagadki:  

https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-przedszkolakow/
https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-przedszkolakow/


Na pewno potraficie zaśpiewać już fragment zwrotki i refrenu  

(słowa dostępne w prezentacji nr 27).  

 Zapraszamy do powtórnego posłuchania i zaśpiewania piosenki  

pt.: JESTEM POLAKIEM – Niezwykłe Lekcje Rytmiki 

muz. Mariusz Totoszko, sł. Justyna Tomańska, wspólnie z rodzicami, 

bratem, siostrą lub każdym domownikiem, który ma ochotę. 

Lekcja 1 - Rytmiczna rozgrzewka W PODSKOKACH 

Przystępując do kolejnej zabawy potrzebna będzie 

nam grzechotka. Można ją wykonać w kilka minut 

wsypując ziarenka ryżu (kaszy, grochu, fasoli itp.) do 

czystej buteleczki po jogurcie czy maślance (nie 

większej niż 0,5 litra). Poniżej linki z propozycjami 

wykonania: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=j_f4TJcsXHo 

 

A teraz zapraszamy do zabawy rytmicznej na tle 
piosenki: Powtórnie włącz piosenkę JESTEM 
POLAKIEM a następnie śpiewaj i rytmicznie graj na 

własnoręcznie zrobionym instrumencie piosenkę.  

 

Dla tych, co jeszcze się nie zmęczyli i 

kochają muzykę jeszcze jedna zabawa 

muzyczna. Teraz trzeba odłożyć 

grzechotkę, wstać i nadstawić uszy do 

słuchania i nogi do podskoków. Kliknij w 

link na czerwonym polu i postępuj zgodnie 

z poleceniami.  

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