Kochani
ochani w tym tygodniu czekają na Was kolejne, nowe
zagadnienia. Tym razem zapraszamy Was do odwiedzenia
naszego pięknego miasta
miasta: Bielska-Białej.
Białej.
Na początek wiersz Julii W. byłej uczennicy klasy III naszej szkoły
pt. „B jak Bielsko-Biała”
jak Bielsko - Biała
Literka B w alfabecie długo stała,
bardzo się nudziła,
udziła, dłużej tak nie chciała.
Pomyślała: - Może w podróż się wybiorę?
Cały świat stoi przede mną otworem.
Walizeczkę spakowała i na pociąg się udała.
Stała pół dnia na peronie
załamując
ując małe dłonie.
A pociągu nie ma wcale
- Chyba pójdę pieszo dalej!
Wtem zza rogu, sen czy jawa?
Wjeżdża pociąg: Bielsko - Biała..
- Cóż to za miasto? Nie mam pojęcia
pojęcia!
Jadę, może
e porobię jakieś fajne zdjęcia.
Gdy na miejsce dojechała
miasto wśród pięknych gór ujrzała.
- Jak tu jest czysto, jak tu jest cudnie!
Będzie
e co zwiedzać w samo południe.
Jakież ulice i kamienice,
a fontann
ontann tyle, że ich n
nie zliczę.
Jest Teatr Polski, Poczta i Zamek
- Zabraknie
braknie mi na te zdjęcia ra
ramek!
mek!
Trzeba się jeszcze z Bolkiem przywitać,
Reksia pogłaskać, z Lolkiem na Błoniach pofikać.
Wycieczka ta, ją tak bardzo zmęczyła,
że oba brzuszki w Białce zmoczyła.
Na koniec jeszcze
eszcze pamiątki kupiła
I do alfabetu szczęśliwie wróciła.
Może Wy też spróbujecie swoich sił i wspólne
z mamą lub tatą ułożycie wiersz/rymowankę o tematyce związanej z naszym
miastem? Wiersz prześlijcie n
nam na adres: swietlica.sp3bb@

BIELLSKO – BIAŁA
A
to jedno z najpiękniejszych
miast na Podbeskidziu. Turyści
mogą zobaczyć tutaj
wspaniałe zabytki, piękne
krajobrazy, czeka na nich
również wiele innych atrakcji.
Przygotowaliśmy dla Was
mnóstwo propozycji, mamy
nadzieję że każdy wybierze
coś dla siebie 
Nie trzeba być rodowitym bielszczaninem, żeby zakochać się
w tym urokliwym i ciekawym mieście
mieście Warto też znać kilka
niezbędnych elementów z historii miasta, czy ciekawostek
z których słynie Bielsko – Biała!

BIELSKO – BIAŁA to 170 tysięczne
miasto w województwie śląskim nad
rzeką Białą, powstało w 1951 r. z połą
połączenia
dwóch oddzielnych jednostek: Bielska i Białej.
Miasto położone jest na terenach górskich Beskidu Śląskiego
i Beskidu Małego z 17 szczytami, gdzie najwyższy to KLIMCZOK
– 1117 m n.p.m.

Zimowy widok z góry Klimczok

LEGENDA o Zamku Sułkowskich
i Zbójniku Klimczoku
Kl
w osobnym pliku

Jest nazywane „MAŁYM WIEDNIEM”, ponieważ jego
architektura wzorowana była na wiedeńskiej – świadczą
o tym takie budynki jak: Katedra św. Mikołaja, Teatr Polski, czy
gmach Poczty Polskiej.

W naszym mieście uruchomiono pierwszą LINIĘ TRAMWAJOWĄ
w 1895r. - wcześniej niż w Warszawie i Krakowie. Tramwajem
bielszczanie mogli jeździć do 1970r.
Codziennie możemy usłyszeć
hejnał Bielska – Białej z wieży
RATUSZA MIEJSKIEGO,, który po raz
pierwszy zabrzmiał 1 maja 1964r.

W Bielsku – Białej od 1947r. działa STUDIO FILMÓW
RYSUNKOWYCH, gdzie powstały popularne kreskówki
„REKSIO” i „BOLEK I LOLEK”. Na cześć tych bohaterów w mieście
powstały pomniki.

W mieście istniała Fabryka Samochodów Małolitrażowych,
która przez 23 lata produkowała samochód FIAT 126p –
potocznie nazywany „MALUCHEM”.
Bielszczanie podarowali odnowiony
fiat 126p znanemu amerykańskiemu
aktorowi Tomowi Hanksowi, który
jest pasjonatem tego małego auta.

W Bielsku- Białej działa AEROKLUB, dzięki któremu możemy
odbyć widokowy lot szybowcem nad okolicami naszego miasta.

Ciekawym punktem na mapie Bielska Białej jest też
KAMIENICA „POD ŻABAMI”,
położona na rogu placu Wojska Polskiego i ulicy Targowej
naprzeciwko kościoła Marcina Lutra. Powstała w 1903 roku według
projektu bialskiego architekta Emanuela Rosta juniora.

Po ścianach budynku „biegają”
owady. Ale spokojnie nie są prawdziwe.
Oprócz tego są figury dwóch żab ubranych
we fraki. Jedna żaba gra na mandolinie,
zaś druga trzyma w jednej ręce fajkę,
a w drugiej kieliszek, opierając się
o beczkę.
Zagadka
CZY WIESZ, JAK NAZYWAJĄ SIĘ
STROJE, W KTÓRE UBRANE SĄ ŻABY ?
WYBIERZ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDŹ.

SZLAFROK

BIKINI

ZBROJA
MUNDUR

SUKIENKA

FRAK

PŁASZCZ

Po tej dawce informacji możecie pobawić się
w zabawę ruchową:

I MUCHY :

Jedna osoba jest żabą może to być mama lub tata,
pozostałe osoby są muchami. Muchy uciekają, a żaba
skokami próbuje złapać muchę. Gdy mucha zostanie
złapana, zmienia się w żabę i łapie pozostałe muchy.

Jeżeli będziecie na spacerze np.
w lesie możecie
cie się pobawić w zabawę:

BOCIAN I

Dla bociana wyznaczamy wysepkę mała

powierzchnię namalowaną, może to być np. pieniek drzewa w
lesie. Większe koło wokół wysepki będzie stawem dla żab. Bocian
stoi na wysepce, żaby na obwodzie stawu. Gdy żaby zapytają
„Panie bocianie, chcesz żabkę na śniadanie” wskakują do stawu
(większego koła) i wyskakują z niego. W tym czasie bocian stara się
złapać (złowić) jakąś żabę. Złapane żaby zabiera na wyspę.
A może chcecie wykorzystać piłkę? Oto świetna
ietna zabawa nie tylko
z rodzicami. Dzielimy się na dwie drużyny np.

i bociany.

Bociany stają na obwodzie stawu (np. koła narysowanego lub
wyznaczonego w dowolny inny sposób), a żaby stają w kole.
Bociany starają
ją się trafić kogoś piłką. Trafić można wszędzie tylko
nie w głowę. Żabki oczywiście bronią się przed zjedzeniem czyli
trafieniem piłką i unikają piłki, jak tylko mogą. Ten, kto zostaje
trafiony staje na obwodzie koła i pomaga bocianom, Jeżeli
wszystkie żaby
by zostaną skute następuje zamiana ról.

Czy wiecie,
iecie, że jeszcze niedawno
Bielsko – Biała słynęła z WŁÓKIENNICTWA?
O tak dużej roli rzemiosła tkacko
tkacko-sukienniczego
w historii zarówno Bielska, jak i Białej decydowały
dostatek surowca z wypasanych na beskidzkich
halach
oraz doskonała górska
górska.
Dom Tkacza przy ulicy Sobieskiego 51 - jest przykładem XVIII- wiecznego
typowego bielskiego drewnianego budownictwa, prezentuje mieszkanie
i warsztat pracy bielskiego sukiennika.

Jeśli chcielibyście się dowiedzieć:

 Jak nadać swoim ubraniom niepowtarzalny wygląd?

Jak zmienić kolor starej koszulki za
a pomocą
wybielacza?
 Jak zmienić stary TT-shirt taty w nową sukienkę?

Ja poskładać rzeczy w szafie, żeby zawsze mieć
idealny porządek?
Mamy dla Was radę! Obejrzyjcie ten film:

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9qJ0aRIEF1I
Pamiętajcie! Zanim zaczniecie zmieniać wygląd swoich ubrań
zapytajcie o zgodę rodziców!

Teraz zapraszamy
apraszamy na wirtualny spacer po naszym mieście:

LINK: spacer.bielsko-biala.pl/
Puzzle online o Bielsku
Bielsku-Białej:

LINK: puzzlefactory.pl/pl/tagi/Bielsko
puzzlefactory.pl/pl/tagi/Bielsko-Bia%C5%82a
Bia%C5%82a

"Góry to
życie,
życie to
góry."
Colette Richard
Dla tych, którzy wolą wypoczynek na świeżym powietrzu
proponujemy spędzenie czasu wśród przyrody, ze wspaniałym
widokiem na nasza góry – Beskidy. Film
ilm pokazuje miejsca
znajdujące się w promieniu ok. 10-15
15 km od Bielska-Białej.
Bielska
Popatrzcie
cie jak piękny świat nas otacza, jak piękne są nasze góry.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=rWt23TdKwdc
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=bggKdTnwvzs

KĄCIK MUZYCZNY
A wiecie co
o warto zabrać ze sobą w góry? Jaki sprzęt będzie potrzebny
w czasie wycieczki? Odpowiedzi na te pytania odnajdziecie w piosence
PZU Niestraszki – Julek Pechulek pt. „W góry”

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=FDY3HNRUaeE
„W GÓRY”
Wstały
stały dziś wcześnie dzieciaki
Bo w góry wyprawy czas
Pakują bluzy, kurtki plecaki
Zmienna pogoda nie straszna nam
Wiążą mocno buty
By na szlaku nóg trzymały się
Julek Pechulek
echulek wraz z Niestraszkami
Do swojej przygody zaprasza cię.
Ref. Idziesz w góry
góry, w góry, w góry, hej ho
Planuj z góry
góry, z góry, z góry, hej ho
Idziesz w góry, w góry, w góry, hej ho
Planuj z góry
góry, z góry, z góry, hej ho
Nie można chodzić o głodzie
Jedzenie więc spakuj też
Kanapki, wodę i czekoladę
Termos z herbatą weź
Będzie potrzebna też mapa
Żebyś w górach nie zgubił się
Bo inaczej z wycieczki klapa
Więc tych zasad trzymaj się
Ref. Idziesz w góry
góry, w góry, w góry, hej ho ….
Gdy Julek Pechulek
echulek wyrusza
Zawsze pilnuje swej pary
Wycieczka w parze jest ciekawsza
Nieważne czy z młodym czy starym
Można razem rozmawiać
Śpiewać i żartować
Planuj wakacje z całą rodziną
Bo smutno samemu podróżow
podróżować.
Ref. Idziesz w góry
góry, w góry, w góry, hej ho …. /2x

Teraz ZAPRASZAMY WAS do poruszania się
i wspólnej zabawy z rodzicami
i rodzeństwem. Poczujcie odpręż
odprężenie po całym
dniu cieżkiej pracy, pośmiejcie ssię,
ię, potańczcie, poćwiczcie i po
prostu DOBRZE

SIĘ BAWCIE 

Mamy dla Was kilka ciekawych propozycji.
Na początek mamy pytanie?

Czy potraficie skakać w gumę?
Oto film instruktażowy, jak się tego nauczyć
nauczyć..
Gdy
dy wrócimy do szkoły, to mamy nadzieję
zagrać razem 
A WIĘC DO DZIEŁA:
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=M77Rsx6lFuk
ZMĘCZENI??? Jeżeli nie dość Wam skakania to zaproście rodziców
i poskaczcie w rytm ulubionej muzyki. A jak to zrobić. ZOBACZCIE
FILM :
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=U2
https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8
Nie wyłączajcie
jcie muzyki. Zapraszamy Was teraz do nauki hip hopu.
Może to będzie impuls, aby zapisać się na takie zajęcia
tańca. Gorąco polecamy, bo każdy
dy ruch jest świetną

zabawą.
LINK:

https://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI

Serce mocniej bije? To bardzo dobrze. Na rozluźnienie mamy dla Was
propozycję nieco spokojniejszą JOGA DLA DZIECI. Czy ćwiczyliście
kiedyś. Spróbujcie koniecznie!!!

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA

Na koniec tych sportowych zmagań zachęcamy Was do wyjścia
z domu. Odetchnijcie świeżym powietrzem. A gdyby po drodze
było Wam nadal mało, to możecie wykorzystać nasze propozycje
zabaw podczas wędrówek.

RZUCANIE KAMIENI – przymocuj do pnia drzewa tarczę
celowniczą wykonaną z tektury, z trzema narysowanymi
okręgami. Gracze jeden po drugim rzucają do celu małymi
kamykami. Kto najczęściej trafi w wewnętrzne koło, wygrywa.
A kto trafi do celu z największej odległości?
Drzewka,
ka, drzewka zmieńcie się – gracze stają pod drzewami.
Jedna osoba jest „bez drzewa”. Jak tylko któryś gracz zawoła
„Drzewka, drzewka zmieńcie się, wszyscy muszą zamienić się
miejscami przy drzewach. Osoba bez drzewa próbuje zająć
jakieś drzewo. Ktoś na pewno zostanie bez drzewa, ale przecież
idziemy do kolejnej rundy.
Piłka drzewna – do tej gry potrzebne są drzewa i piłka, Wszyscy
gracze oprócz atakującego wybierają sobie drzewo, którego
będą bronić. Atakujący próbuje z oddalenia kopnąć piłkę
w jedno z drzew. Każdy gracz broni swojego drzewa, nie
oddalając się od niego. Jeżeli drzewo zostanie trafiony piłką,
następuje zamiana ról.

