
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

  Witamy i do zabawy zapraszamy. Poniżej znajdują się linki do wesołych zabaw. 

 

„Przywitajmy się wesoło”  

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

„Gimnastyka Rączek” 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

 „Gimnastyka buzi i języka” – ćwiczenie logopedyczne (wspólne wykonywanie śmiesznych 

minek. Pod koniec zabawy z wierszykiem można poprosić dziecko o wymyślenie swoich minek, które 

mama i tata muszą powtórzyć). 

„Robimy minki”  (A. Iwanowska) 

Dziś bawimy się minkami, 

Wymieniamy uśmiechami.       

Smutek, zachwyt i powaga         

To „minkowa” jest zabawa. 

Złość, zdziwienie , przerażenie,                 

To dopiero jest wrażenie. 

Wymalować na swej buzi, 

Coś co cieszy, coś co nuży. 

Senność, kpina czy zmęczenie,           

Taki obraz też jest w cenie. 

Zapamiętaj i zachowaj, 

Miną pokazujesz…co pomyśli głowa.        

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w


Zadanie 1. 

 

https://pl.pinterest.com/pin/465207836509434526/ 

 

https://pl.pinterest.com/pin/465207836509434526/


Zadanie 2. „Deszczowa pogoda” -  ćwiczenie grafomotoryczne  

 

https://pl.pinterest.com/pin/333970128607561463/ 

https://pl.pinterest.com/pin/333970128607561463/


Dziś drogie KRASNALE  porozmawiamy na temat naszego miasta – BYTOMIA. Usiądźcie 

wygodnie i posłuchajcie opowiadania. 

„Jak powstała nazwa miasta Bytom” 

  
W połowie XI wieku, około 1041 roku, jak to opisuje Bernard Szczech w „Srebrnym 

Mieście, czyli bytomskich legendach i podaniach”, z woli przejeżdżającego przez Bytom księcia 

Kazimierza, wówczas zwanego Mnichem, osada otrzymała nazwę "Byłtu" 

Książę Kazimierz powracał przez Śląsk do Krakowa po kilkuletniej niewoli na Węgrzech. 

Szukał osady Białobrzezie. Zamiast niej wjechał ze swoimi wojami w spalony i zniszczony gród. 

Zdumiony ogromem strat poczynionych w nim, po czasie dostrzegł samotnego rycerza  

i zbliżywszy się ku niemu, miał zapytać: 

-Co się stało z kasztelanią? 

Ten odparł: 

-Książę czeski był tu jako nieprzyjaciel. 

Zdumiony książę zawołał: -Był tu?!  

Zwany wtedy Mnichem, książę Kazimierz, zastawał grody i wsie w pożodze, pozostawione przez 

Czechów. Przemierzając spaloną kasztelanię, książę wraz ze swym starym rycerzem wypytywali 

ludność o nieprzyjaciela, na co otrzymywali zawsze odpowiedź: -Był tu. Wówczas to z woli 

księcia Kazimierza gród nazwano "Byłtu", by w późniejszym czasie przyjął nazwę: Bytum, 

Bytom. Na kasztelana bytomskiego spośród swej świty wyznaczył rycerza Jescho. Podróżując 

po kasztelanii, książę przyglądał się ludności i jej pracy, wśród której przeważali myśliwi, 

pszczelarze i gwarkowie. Stąd też z bractwa gwarków wybrał starszego, zwanego Janko, a iż 

ten pochodził z Saksonii, nakazał mu, by sprowadził swych rodaków dla założenia przedmieścia 

Rozbark, osady gwareckiej. Kazimierz sam ciekaw pracy górniczej, zapałał chęcią zwiedzenia 

głębin ziemnych, w których to wydobywano galenę, skałę zawierającą ołów i srebro. Udał się 

wtedy orszak do osady Szarlej, gdzie książę Kazimierz zobaczył gwareckie szyby i wydobywane 

skarby. Nazwa osady wywodzi się od imienia ducha górniczego, który miał się ukazywać 

gwarkom w podziemnych czeluściach. Mijając kolejną z osad, spostrzegł na jednym z wzniesień 

unoszący się dym, a wraz z nim rozchodzący się zapach chleba, na co miał zawołać: Piekarz? 

Wówczas, też z jego woli, piekarzowi, starającemu się o władzę na tej ziemi, darowując mu owe 

włości, nakazał osadę nazwać Piekary. Zmierzający ku Krakowowi książę Kazimierz, 

otrzymawszy po śmierci przydomek Odnowiciel, nadawał nazwy wielu wsiom, osadom i 

ustanawiał namiestnictwa. Tego chcieli potomni, którzy tworzyli legendy  

i podania dodające splendoru i podziwu dla swoich miejscowości . 



Źródło: B.Szczech - Srebrne Miasto, czyli bytomskie legendy i podania. 

  A na naszym rynku możemy znaleźć oto taką „śpiącą rzeźbę”. Czy pamiętasz jakiego 

koloru jest ta rzeźba? Jeżeli tak to nie będziesz miał problemu z pokolorowaniem tego obrazka. 

 
https://bytom.naszemiasto.pl/bytomianie-maja-swoja-kolorowanke-jedyna-w-rodzaju/ar/c4-1660747 

https://bytom.naszemiasto.pl/bytomianie-maja-swoja-kolorowanke-jedyna-w-rodzaju/ar/c4-1660747


Oto herb Bytomia.  Przyjrzyj się uważnie i opisz go.  

 

 

 

 

 

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

  

  

  

  

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


Praca plastyczna „Herb Bytomia” 

Pokoloruj herb według podanego wzoru.            

         

 



Zanim się pożegnamy mamy dla Was ostatnie zadanie. Poniżej znajdziecie mapę 

naszego kraju. Spróbujcie odnaleźć na niej nasze miasto: BYTOM 

Powodzenia ☺ 

 

 
https://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3474 

 

A dziś drogie KRASNALE żegnamy się z Wami muzycznie.  

„Pożegnamy się wesoło” 

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

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://panimonia.pl/2016/10/25/swieto-niepodleglosci-piosenki-puzzle-scenariusz-do-wykorzystania/#jp-carousel-3474
https://www.youtube.com/watch?v=xfOFlrqIYnE
mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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