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Kochane Pszczółki, pewnie wiele razy wraz  

z waszymi rodzicami i rodzeństwem spacerowaliście po 
bytomskich uliczkach i parkach. Dziś chciałam was zaprosić 
na troszkę inny spacer, dość niezwykły, ponieważ zobaczycie 
nasze miasto z lotu ptaka. Usiądźcie wygodnie. Zaczynamy! 

Link znajdziesz na zdjęciu. 

 

Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał.  

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.  

Z kolei inna opowieść dotyczy tajemniczej postaci. Jesteście 

ciekawi o kim mowa? Zobaczcie animację znajdującą się 

poniżej. Link na zdjęciu Świetlika. 

obrazy pobrano ze stron: dziennikzachodni.pl, polskaniezwykla.pl 

 

Strony: 1i 4 opracowała Jolanta Adamus-Wyżgolik 
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Przeczytaj mi Mamo lub Tato: 

Przyjrzyj się zdjęciom. Poznajesz budynki? Czy wiesz, gdzie 

można je zobaczyć? To są miejsca, które możemy zobaczyć 

w naszym mieście Bytomiu. O nich mówimy, że są to miejsca 

użyteczności publicznej. To znaczy, że służą dużej ilości 

ludzi. Na zdjęciach poniżej, są budynki, które na pewno 

rozpoznajecie bez trudu, bo byliście w nich wielokrotnie . 

Są takie, w których  byliśmy razem, ale są też takie, których 

nie znacie wcale. Jeżeli potrafisz przeczytaj kilka etykiet i 

dowiesz się, co to za budynki. Jeżeli nie potrafisz, poproś 

kogoś, żeby przeczytał etykiety.  

Przedszkole 

Urząd Miejski,  

Opera Śląska Muzeum Śląskie 

Biblioteka 

Galeria handlowa 



Obrazy pobrano ze stron: www.d-art.ppstatic.pl, www.faktybytom.pl, www.mojbytom.pl, www. images/deafult-
images/biblioteka, www.atrakcje.info.pl, www.opera-slaska.pl, www.bytom.pl, www.d-art.ppstatic.pl 

Przyjrzyj się zdjęciom i zastanów się , w którym z budynków 
zostały one zrobione?  Jeżeli zrobiłeś to poprawnie, brawo! 
Zdobyłeś tytuł  Prawdziwego Bytomianina lub Prawdziwej 
Bytomianki. Jeżeli nie, nie martw się następnym razem na 
pewno się uda.  

Strony 2-3 opracowanie: Helena Mirowska 



Zaprojektuj swoją pocztówkę z Bytomia.  
Poproś mamę albo tatę o wydrukowanie tej strony. Możesz również sam/sama 

narysować prostokąt na kartce z bloku. A następnie wykonać pocztówkę  
z Bytomia zaprojektowaną przez Ciebie.  

Zastanów się co na niej umieścisz? Ważne budynki? Słynny tramwaj? A może 
bytomski rynek? Na drugiej stronie razem z rodzicami zaadresuj ją do kogoś 
bliskiego: babci, dziadka, cioci, kolegi… Napiszcie też kilka słów od siebie. 

Powodzenia! 

BYTOM 

- 



Połącz kreski. Pokoloruj obrazek. 

https://pl.pinterest.com/pin/742319951050217151/ 

Opracowanie:  Małgorzata Szypulska 
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