
Poniedziałek 30.11.2020

Temat: Barbórka – śląskie opowieści.

Na dzisiejszych zajęciach poznacie zwyczaje i tradycje związane z górniczym świętem,
śląskie legendy oraz zobaczycie taniec ,,Trojak” w wykonaniu dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=NCIT2dHyTn4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0AOByP-
i8m9lmUx1tU1rpZpfqAx4yjIuRreG9BHPPOC3Bl1crrqZ8R4kg 

https://www.youtube.com/watch?v=1TUtercJI5g

https://www.youtube.com/watch?v=Q05r0qFKgm0

Pozdrawiam- Grażyna Sznajder

Wtorek 01.12.2020

Witajcie kochani! Dziś ciekawa porcja nowych informacji :) Dziś dowiecie się czegoś o święcie 
górników!

Czym jest sama Barbórka? Skąd się wzięło to święto i co oznacza? Obchodzona 4 grudnia Barbórka
to święto górników, czyli wszystkich ludzi pracujących w kopalniach. Święta Barbara to patronka 
dobrej śmierci i trudnej pracy. Jej figurkę możemy znaleźć w każdym kościele, wielu domach czy 
kopalniach. Ponieważ została wybrana na patronkę górników, jej święto obchodzi się szczególnie 
na Górnym Śląsku oraz w innych rejonach górniczych.

Ciesząca się zachwytem wśród dzieci najbardziej znana jest czapka górnika z pióropuszem. Jej inna
nazwa to "Czako". Dawniej spełniała rolę hełmu ochronnego. Pióropusz to symbol miotełki 
służącej do uprzątnięcia otworów strzałowych. Każdy jego kolor ma oddzielnie znaczenie: zielony 
oznacza członka nadzoru, czarny - zwykłego górnika, biały - sztygara, a czerwony - członka 
orkiestry.

„W kopalni” – wiersz Tadeusza Kubiaka Górnik

Świdrem węgiel kruszy,
z latarenki światło spływa.
Już wagonik z węglem ruszył,
winda w górę go porywa.

Jutro węgla bryły czarne
kolejarze w świat powiozą.
A pojutrze- piece nasze
będą grzały na złość mrozom.

Zapraszam Was do wykonania czapki górnika

https://www.youtube.com/watch?v=NCIT2dHyTn4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0AOByP-i8m9lmUx1tU1rpZpfqAx4yjIuRreG9BHPPOC3Bl1crrqZ8R4kg
https://www.youtube.com/watch?v=NCIT2dHyTn4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0AOByP-i8m9lmUx1tU1rpZpfqAx4yjIuRreG9BHPPOC3Bl1crrqZ8R4kg
https://www.youtube.com/watch?v=Q05r0qFKgm0
https://www.youtube.com/watch?v=1TUtercJI5g


Co będzie potrzebne?

• czarna kartka A3 z papieru technicznego, 
• kolorowe kartki do wykonania piór, 
• klej, 
• szablon, 
• wykałaczka do szaszłyków, 
• zszywacz, 
• taśma klejąca. 

Sposób wykonania

Arkusz A3 przecinamy w połowie, a następnie zwijamy go w rulon i spinamy spinaczem. Na żółtej 
kartce rysujemy szablon (zdjęcie wyżej). Wycinamy wszystkie żółte elementy z szablonu i 
odpowiednio przyklejamy na czapce. Pióropusz po wycięciu mocujemy do wykałaczki za pomocą 
taśmy i przyklejamy od środka do tyłu czapki.

Pozdrawiam Was ciepło- Elżbieta Śliska- Chrabąszcz

Środa 02.12.2020 r.

Kochani uczniowie zbliża się najbardziej oczekiwany przez Was dzień w roku, 6 grudnia Dzień 
Świętego Mikołaja.

Zapoznajcie się z legendą o Świętym Mikołaju: Bajkowy Zakątek ,,Legenda o Świętym Mikołaju”

https://www.youtube.com/watch?v=JDO49MnpnBU

Pozdrawiam- Maria Mółka



Czwartek 03.12.2020

Witajcie :) Zaczął się już grudzień, za kilka dni Mikołaj. Wszystkie dzieci, jak co roku właśnie w 
tym okresie piszą list do Świętego Mikołaja. Każde z Was nie tylko prosi o prezenty
Jeśli nie wiesz, co napisać w liście, to trochę Ci podpowiem :)
Na początek uruchom  świat wyobraźni i napisz co byś chciał dostać. O czym marzysz? Co jest dla 
Ciebie NAPRAWDĘ, NAPRAWDĘ WAŻNE.  Uwaga!!! To nie powinny być tylko i wyłącznie 
rzeczy materialne. Może to być cokolwiek innego :) Jeżeli już wiesz, co chciałbyś dostać- napisz to 
w formie listu. Staraj się pisać starannie- Mikołaj może nie rozczytać Twojego listu, jeśli jest 
napisany niestarannie :(
Twoje marzenia są bardzo ważne dla Mikołaja! Życzę Wam wspaniałych prezentów :)
Pozdrawiam Was cieplutko :) 
Elżbieta Śliska- Chrabąszcz
https://www.youtube.com/watch?v=_zgJNPfBOk0

Piątek 04.12.2020

LIST DO MIKOŁAJA.
List  do Mikołaja to najprostszy sposób na to,  by poinformować go o tym, o jakich prezentach
marzymy. To też nieodłączna tradycja okresu przedświątecznego – wiele dzieci już w listopadzie
pisze list do świętego Mikołaja, by na pewno zdążył dotrzeć na czas. Sposobów jego dostarczenia
jest wiele. 
List do Mikołaja można dostarczyć  na różne sposoby. Niektóre dzieci przekazują go rodzicom,
którzy  wręczają  list  Mikołajowi,  gdy go spotkają.  Inne  wysyłają  go pocztą,  ale  jaki  jest  adres
świętego Mikołaja? Na pewno wiedzą o tym rodzice.

List do Mikołaja – jak go napisać?

Tak jak przed każdym nietypowym pismem, tak też, kiedy trzeba napisać list do świętego Mikołaja,
zastanawiamy się: jak to zrobić? W gruncie rzeczy list do Mikołaja jest bardzo prosty do napisania
– jego treść wcale nie musi być długa, ale warto zadbać o jego odpowiednie ozdobienie. W końcu
święty Mikołaj jest bardzo zapracowany, więc nie ma czasu czytać bardzo długich listów, ale na
pewno  przyjemność  sprawi  mu  pięknie  wykonany  przez  dziecko  rysunek.
List do Mikołaja na pewno powinien zawierać takie elementy jak:

 przedstawienie się dziecka, które go napisało,
 zapewnienie o tym, że było się grzecznym,
 lista wymarzonych prezentów

List do Mikołaja – wzór:

Drogi Święty Mikołaju,
Mam na imię …….. i mam …… lat. Mieszkam z rodzicami. Przez cały rok  byłem grzeczny i 
starałem się nie rozrabiać ani nikomu nie dokuczać. W tym roku mam do Ciebie ogromną prośbę: 
bardzo marzę o ………………………. Jeśli sprawisz mi taki prezent, będę bardzo szczęśliwy.

Wykonujemy staranny, piękny i  pomysłowy rysunek Mikołaja.

Życzę wymarzonych prezentów od Mikołaja, L. Strycharz

https://www.youtube.com/watch?v=_zgJNPfBOk0
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