
Tydzień  30.11-04.12.2020  

Temat tygodnia: Barbórka- poznajemy pracę górnika. Poznajemy inne zawody 

przemysłowe. 

Dzień dobry Kochani   już za chwilę, powitamy grudzień . Na początku tego miesiąca 

obchodzimy bardzo ciekawe uroczystości. Pierwsza z nich to  Barbórka ( Święto Górników 

obchodzone 4 grudnia) a kolejne to wyczekiwane przez wielu z Was Mikołajki. A oto 

propozycje na ten tydzień: 

1. Rozwiąż krzyżówkę i poznaj jej hasło  

                                                          

                                                    

 1.                                                                              

 

2. 

        

3. 

 

4.  

 

5.  

 

6.  

1. GOTUJE SIĘ 

W NIM ZUPĘ I INNE PYSZNOŚCI 

2. PIĘKNY KWIAT Z KOLCAMI NA GAŁĄZKACH 

3. HYDRAULICZNA LUB Z KREMEM 

4. ZASŁANIANE FIRANKĄ, ROLETĄ, ZASŁONĄ 

5. PORA ROKU ZE ŚNIEGIEM 

6. WYDOBYWA SIĘ W NICH WĘGIEL , SÓL I KRUSZYWA 

 

HASŁO: ……………………………………. 

    
 

  
 
 

   

       
 
 

 

       
 
 

   

    
 
 

          
 
 

 

        



2. Praca  górnika i innych osób pracujących w przemyśle jest bardzo wymagająca i ciężka. 

Zresztą zobaczcie sami jak kiedyś wyglądała  praca górnika w kopalni węgla i srebra oglądając 

program,, Podróże z historią’’.  

https://vod.tvp.pl/video/podroze-z-historia,goraczka-srebra,24936101 

https://vod.tvp.pl/video/podroze-z-historia,320-metrow-pod-ziemia,22651729 

 

3. Na całym świecie jest bardzo wiele różnych kopalni. Oprócz węgla, wiele z nich wydobywa 

coś, co kryje zagadka   

Wydobywa się ją z ziemi, lecz kupuje w sklepie. 

Gdy jej dodasz do potrawy, to smakuje lepiej. 

W Wieliczce się wszędzie z nią spotkasz 

i w morzu też jest, rozpuszczona. 

Nie kwaśna, nie gorzka, nie słodka, 

no, jakże nazywa się ona? 

4. Jeżeli macie ochotę udać się kopalni soli, to na wirtualny spacer zaprasza  Kopalnia soli  w 

Wieliczce.  

https://api.kopalnia.pl/panoramy/Wieliczka_PL/Wieliczka.html?_ga=2.38418339.1653472745.15788

96536-661665645.1573020538#pano1000/0.0/23.0/90.0 

5. A teraz doświadczenie a przy okazji zajęcia plastyczno-  techniczne: 

„Barwienie soli”  

Pomoce/składniki:1 kg soli, kolorowa kreda, miseczki, duży talerz lub tacka, słoiczek z 

zakrętką.  

Przygotowanie:  Na talerzyk lub tackę wsypujemy sól, następnie pocieramy kredą po 

rozsypanej soli. Sprawiamy, że przejmuje ona kolor ścieranej kredy.  

PODPOWIEDŹ: 

Zabarwioną sól, możecie warstwami sypać do słoiczka tworząc piękną dekorację. 

 

https://vod.tvp.pl/video/podroze-z-historia,goraczka-srebra,24936101
https://vod.tvp.pl/video/podroze-z-historia,320-metrow-pod-ziemia,22651729
https://api.kopalnia.pl/panoramy/Wieliczka_PL/Wieliczka.html?_ga=2.38418339.1653472745.1578896536-661665645.1573020538#pano1000/0.0/23.0/90.0
https://api.kopalnia.pl/panoramy/Wieliczka_PL/Wieliczka.html?_ga=2.38418339.1653472745.1578896536-661665645.1573020538#pano1000/0.0/23.0/90.0


6. Już niebawem, 6 grudnia, długo wyczekiwane przez Was święto – mikołajki. Zapraszamy do 

wspólnej zabawy. Włączcie prezentację, a na jej kolejnych stronach: 

- dowiecie się kim był i jak wyglądał św. Mikołaj 

- ułożycie imiona reniferów z rozsypanki  

- nauczycie się jak samodzielnie narysować św. Mikołaja lub renifera 

- rozwiążecie mikołajkowe rebusy 

- wykonacie kartkę z Mikołajem 

- posłuchacie piosenek 

- rozwiążecie quiz 

Dla wytrwałych  - po rozwiązaniu quizu czeka niespodzianka   Bawcie się dobrze. Udanych 

mikołajek.  

https://view.genial.ly/5fc2c7a9b4ceef0d0bcfcc02/presentation-0612-sw-mikolaj 
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