
Temat: Z walizką dookoła Świata i Polski. Czas przygotowań i poznawania dalekich miejsc.                   

(8-10.06.2020r i 15-16.06.2020) 

Witajcie, 

Pamiętacie, jak mówiliśmy o wiośnie, która dodaje nam energii na podróżowanie, wychodzenie z 

domu, planowanie wycieczek?  

Teraz wielkimi krokami zbliża się lato. Czas wakacyjnych wyjazdów, wczasów, poznawania nowego. W 

tym roku lato i wakacje mogą wyglądać trochę inaczej, ze względu na chorobę, która dotknęła cały 

świat: COVIT 19. 

Ale my nie będziemy zamartwiali się chorobą, tylko zaplanujemy fantastyczne wakacje w naszym 

pięknym kraju 

Gdzie możemy udać się tego lata??? 

Możliwości i miejsc jest wiele Tak więc AHOJ PRZYGODO 

Najpierw dobrze jest wybrać środek transportu. Dobrze się zastanów- czym chciałbyś podróżować po 

Polsce. 



 

 

 

 



A teraz czas na otwarcie mapy 

 

 

 

Mamy mapę Polski, więc pakujemy plecaki i w drogę! Kierunek: TORUŃ 

TORUŃ, miasto Mikołaja Kopernika i PIERNIKÓW, Krzywej Wieży, Planetarium i Zamku 

krzyżackiego. To bardzo stare i piękne miasto. Zobaczmy sami. 

Na zdjęciach przepiękna Starówka. Ci co tu byli, potwierdzą, ze jest piękna 

  



 

 

 Czas na kawę i lody 

Żegnamy się z TORUNIEM i jedziemy dalej na północ Polski do GDAŃSKA 

To również miasto krzyżackie. Piękne, z dużą ilością zabytków i morzem. Pospacerujmy trochę. 

Na zdjęciach poniżej również Starówka. Zwróćcie uwagę na kolorowe kamienice i Pomnik Neptuna- 

władcy MÓRZ. Przepiękna jest tez Złota Uliczka, na której swoje wyroby ze złota, srebra i bursztynu 

sprzedają miejscowi jubilerzy. 

        



      

  

Odpoczęliśmy na plaży po kilku dniach zwiedzania przepięknego gdańska. Teraz czas ruszać dalej. 

Jeszcze wiele pięknych miejsc. Udajemy się do Warszawy- stolicy Polski, ale po drodze wjedziemy do 

Zamku krzyżackiego w Malborku i popływajmy na MAZURACH!!! 

   

Jak widać, to potężna budowla. Aby ja całą zwiedzić, potrzeba przynajmniej pół dnia!!! 

 

Teraz czas na przepiękne POJEZIERZE MAZURSKIE. Kraina tysięcy jezior i oczek wodnych 

Tutaj można zaszyć się w ciszy leśnej gęstwiny lub pływać łódką z dala od ludzi i hałasu. 



  

  

Odpoczęliśmy, wiec ruszamy prosto do stolicy!!! 

Witamy w stolicy Polski- Warszawie. Tutaj również jest wiele ciekawych miejsc do zwiedzania: 

Starówka z Pomnikiem Syrenki, Zamek królewski, Barbakan, Pałac Kultury, Łazienki z Pomnikiem 

Fryderyka Chopina, Pałac w Wilanowie itd. 

 

    



  

     

Czas pożegnać Warszawę i wyruszyć dalej na południe, w stronę Kazimierza Dolnego. Perełki wśród 

miast!!! 

  

Oraz Sandomierza Ale za nim dotrzemy do niego zajedziemy do Kielc, gdzie w środku lasu 

schowana jest piękna Jaskinia RAJ. 

  



I witamy w Sandomierzu 

  

Pozwiedzaliśmy, odpoczęliśmy i ruszamy dalej! Wakacji jest tylko dwa miesiące, a jak już 

zauważyliście miejsc pięknych w naszym kraju jest tak wiele, że nie sposób zobaczyć je wszystkie. 

Żegnamy się ze Sandomierzem i ruszamy do klimatycznego Krakowa 

Kraków- przepiękne miasto z bogatą historia, kolorowymi uliczkami, Zamkiem na Wawelu, 

Pomnikiem Smoka Wawelskiego, Kościołem Mariackim, Sukiennicami. 

 

  

 



Czas ruszać w drogę. Rym razem pospacerujemy, ale po górach. Czas odwiedzić TATRY! 

Zamieszkaliśmy w stolicy Tatr- Zakopanem Stąd najlepiej widać Giewont i wszystkie potężne 

szczyty górskie. 

  

  

  

  

Czyż nie jest tu pięknie?!? Ale pamiętajmy- góry to trudny i niebezpieczny teren! Należy być 

ostrożnym wybierając się na górskie wędrówki!!! 

Ale czas na nas. Udajemy się w stronę Karkonoszy, a dokładnie na Śnieżkę 



Po drodze pobłądzimy w Błędnych Skałach, 

  

Wejdziemy na Szczeliniec w Karłowie, 

  

 

 Zwiedzimy najpiękniejszą Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie 

  

I odpoczniemy przy Kolorowych Jeziorkach 



  

Jakie to wszystko PIEKNE!!! Kto tu był, ten wie 

 

Czas ruszać do Karpacza, aby wejść na Śnieżkę i zwiedzić drewnianą Świątynię Wang, która została 

postawiona bez użycia gwoździ!!! 

Ulica w Karpaczu, a w tle Śnieżka.  Świątynia Wang 

  

  

Weszliśmy na Śnieżkę- najwyższy szczyt Karkonoszy. Odpoczęliśmy i czas ruszać dalej.  

Gdzie tym razem- do DOMU!!! 

Widzieliśmy bardzo dużo ciekawych, pięknych i zapierających dech w piersiach miejsc. Zdajemy sobie 

sprawę, że to tylko kilka punktów na mapie Polski, które warto i powinno się zobaczyć.  



Tak więc nos do góry i nie ma co się martwić, że dalekie kraje nie dla nas! My mamy naszą piękną i 

pełną ciekawych miejsc do wypoczynku i zwiedzania- Polskę 

Mapa w dłoń i wybieramy miejsce, gdzie w tym roku spędzimy wakacje 

A teraz kilka krzyżówek do rozwiązania. 

Jeżeli wybieramy się na wycieczkę czy wczasy- musimy pamiętać o sprawnym samochodzie. I tego 

dotyczy pierwsze zadanie. 

 

 

Naszą podróż w nieznane zaczynamy wraz z ostatnim …………………………………………………………………. . 

 

To powie Wam kolejna krzyżówka 



 

1. Figura geometryczna mająca cztery równe boki. 

2. Wolny czas między lekcjami. 

3. Międzyszkolne sportowe zmagania uczniów. 

4. Sprawdzana na początku lekcji. 

5. Trzymasz w nim kredki, gumkę oraz pióro. 

6. Służy do noszenia książek i zeszytów. 

7. Piszemy nią po tablicy. 

HASŁO: …………………………………………………………………………………………….. 

A na końcu dowiecie się co Was czeka podczas poznawania naszego pięknego kraju 

 



 

1. Służy do grania np. w siatkówkę. 

2. Ma kierownicę, siodełko i dwa pedały. 

3. Zbieramy je nad morzem. 

4. Pyszne i zimne. Jemy je latem. 

5. Tatry lub Beskidy. 

6. Możesz polecieć nim na wakacje. 

7. Co to za owoc, który rośnie w lesie i barwi język na fioletowo? 

8. Na jakim drzewie rosną kokosy? 

 

HASŁO: …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


