
 Drodzy Uczniowie! 
 
Znacie takie przysłowie? – „Cudze chwalicie , swego nie 
znacie, sami nie wiecie , co posiadacie”. 
Chciałybyśmy Was zaprosić w tym tygodniu na 
wycieczkę po Polsce. 
Odwiedzimy niektóre miasta i krainy naszego państwa, 
więc wsiadajmy do pociągu i ruszajmy w Polskę. 
 



Polska to kraj, który ma tak dużo do zaoferowania,  
a często jest pomijany w naszych planach podróżniczych. 
Weekendy są doskonałym czasem, aby móc odwiedzać 
nowe miejsca. 
Wspaniała historia ,doskonałe krajobrazy, piękne zamki, 
wymagające szlaki górskie i tak można by wymieniać  
w nieskończoność. 
Nasz pociąg dojechał….. zgadnijcie do jakiego miasta? 
W dawnej stolicy , od wieków wielu Wisła obmywa stopy 
Wawelu. Jak ma na imię dawna stolica przez  którą płynie 
błękitna Wisła? 
 



 Oczywiście, na pewno wiecie - to KRAKÓW. 
Stare Miasto Krakowa wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, a Kazimierz, jest jednym z najsłynniejszych miejsc 
historycznych w Europie. Warto zwiedzić to miasto. Jest piękne. 
Zapraszamy Was na wirtualną wycieczkę po Krakowie 
(https://krakow.pl/spacer). 
 

Kościół Mariacki  Sukiennice 

https://krakow.pl/spacer


Barbakan 

Zamek Królewski na Wawelu 
Smok 

Kopiec Kościuszki 



 Następnym przystankiem naszej podróży będzie….. 
Co to za miasto, 

w którym chmury 
zawadzają 

o Pałac Kultury? 
 
 
 
 
 
 

Pałac Kultury i Nauki 

Zatem jak nazywa się to miasto? Oczywiście, to - WARSZAWA.  
 
 



Turyści w Warszawie chętnie zwiedzają Stare Miasto, zwane Starówką, 
gdzie znajduje się Zamek Królewski. Na Rynku można podziwiać piękne 
kamieniczki i pomnik Syrenki warszawskiej, a także mury obronne -  
Barbakan. Zachęcamy Was do obejrzenia filmiku o warszawskich 
zabytkach. (https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek) 

 

Zamek Królewski 

 Barbakan  Stare Miasto i pomnik Syrenki 
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 Kochani! Wysiadajmy! Kolejny przystanek naszej podróży 
to……. 
Są wysokie, skaliste, pokryte lasami .Poznać je możemy 
wędrując szlakami. A jak się nazywają góry w Polsce, których 
stolicą jest Zakopane? 
 



 TATRY – to najwyższe góry w Polsce z mnóstwem atrakcji o każdej 
porze roku. W sezonie letnim wyruszamy na piesze wędrówki 
szlakami górskimi. W zimie kuszą wyciągi i stoki dla narciarzy. 
Wędrując po górach możecie śpiewać piosenkę: „Jak dobrze nam 
zdobywać góry” (https://www.youtube.com/watch?v=FbgaxqnBUcY&feature=youtu.be) . 

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po  Tatrach  
(https://www.youtube.com/watch?v=Y_rSpvkrSRU) 

 

 Morskie Oko 

Kasprowy Wierch 
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 Ostatni przystanek naszej podróży to……. 
Chętnie wyjeżdżamy nad nie na wakacjach. Czekają tam na nas 
wspaniałe atrakcje.  Możemy po nim pływać statkiem. Jego brzegi 
wypełnione są muszelkami. 
Jak się domyślacie mowa o BAŁTYKU  
Leży nad nim wiele ciekawych historycznie miejscowości z licznymi 
zabytkami. Są to : Międzyzdroje, Łeba, Ustka, Rewal, Hel i inne. 
Obejrzyjcie teraz krótki filmik „Dronem nad Bałtykiem”. 
(https://www.youtube.com/watch?v=mXEU_1wQCIo) 
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https://www.youtube.com/watch?v=wL9UWODX9Cs 

1. 
 Płynie łódź moja wzburzonym morzem,   
brzegu nie widać,  
wiatr w żagle wieje,  
inny by pewnie już stracił głowę, 
 ja się tylko śmieję! 
 
 Ref.: Hej, bo wesoły uśmiech 
 w czas burzy jest pogodą,  
uśmiech ku brzegom pędzi 
 rozgniewaną wodę. 
 2. 
 Żagiel mój burzę niejedną przetrwał, 
nieraz nad głową wiatr kłębił chmury, 
bardziej o fajkę dbam, by nie zgasła, 
 niż o własną skórę. 
 Ref.: Hej, bo wesoły uśmiech... 

Kochani, jeśli macie ochotę to posłuchajcie i nauczcie się śpiewać 
piosenki pt. „Wesoły żeglarz”. 
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KOCHANI! 
Nasza podróż po Polsce dobiegła końca. Chociaż to tylko namiastka 
tego co możemy w niej zwiedzić. Mamy nadzieję, że wycieczka się 
Wam podobała i miło spędziłyście czas . 
Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce ZOSTAŃ W DOMU  
znajdziecie propozycje zajęć artystycznych  i umysłowych. 
Pozdrawiamy Was gorąco! 

 
Pani Basia, Bożenka i Zosia 


