
Temat tygodnia:  Moja miejscowość, mój region 

 

Drodzy Rodzice, kochane Dzieci, przed nami kolejny tydzień i zadania. 

Zapraszam Was w „podróż” po naszym  mieście… 

https://www.bing.com/videos/search?q=strzy%c5%bc%c3%b3w&&view=detail
&mid=03E9A289C535A420F22E03E9A289C535A420F22E&&FORM=VRDGA
R&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dstrzy%25C5%25BC%25C3%25B3w%
26qs%3DOS%26form%3DQBVR%26sp%3D3%26pq%3Dstrzyz%26sk%3DH
S1AS1%26sc%3D8-6%26cvid%3DDC9395FC46914B7C957134E8BA6187AA  
 

Poniżej przedstawiam Wam plan naszego miasta, możecie odszukać na nim 

ulicę, przy której znajduje się wasz dom. 

  

 

1.Proszę teraz rodzica o przeczytanie wiersza I. R. Salach pt. „Dom” 

(Przewodnik Metodyczny Olek i Ada BB+, cz. 5) 

Wiele wiosek, wiele miast 
rozrzuconych w Polsce jest. 
Takich małych, takich wielkich 
bardzo pięknych miejsc. 
Czy mieszkanie masz w Warszawie, 
czy też domem twoim wioska, 
wszyscy dobrze o tym wiedzą, 
że to właśnie nasza Polska. 
Każde dziecko bardzo kocha 
zamieszkania swego miejsce: 
domy, sklepy, parki, szkoły 
i ulice – te najmniejsze. 
Marzę, aby kraj swój poznać 



od Bałtyku aż do Tatr, 
a gdy zwiedzę Polskę całą, 
to do domu wrócę. 

• Jakie miejscowości leżą w Polsce? 

• Co najczęściej znajduje się w miejscowościach zamieszkania? 

• Gdzie najchętniej wracamy, gdy skończymy zwiedzać swój kraj?   

 

� DOM to słowo, które na Waszej twarzy wywołuje RADOŚĆ, lubicie w nim 

przebywać, o nim myśleć, rozmawiać… 

Pomyślcie teraz o Strzyżowie, jakie jest w nim Wasze ulubione miejsce? 

Strzyżów od dawna był i jest inspiracją twórczości wielu artystów i to nie tylko 

tych lokalnych. 

Przykładem artysty, o którym chciałam Wam wspomnieć był Zbigniew 

Pronaszko – malarz z Krakowa. Poniżej przedstawiam Wam jeden z jego 

pejzaży.  

 

 

 

� Nasze miasto powstało około 1100 lat temu. Ważną datą w historii 

Strzyżowa jest 15.08.1769r., kiedy to Konfederaci barscy w obecności 



Kazimierza Pułaskiego złożyli przysięgę przed obrazem Matki Bożej 

Niepokalanej w obecnym kościele farnym. Po przysiędze tej, Konfederaci, 

wizerunek Matki Bożej Strzyżowskiej uwiecznili w swoim sztandarze. 

 

� Kolejnym ważnym wydarzeniem historycznym związanym ze Strzyżowem 

jest budowa schronu kolejowego, podczas II wojny światowej, dla pociągu 

sztabowego Adolfa Hitlera, dokładniejsze informacje na ten temat 

prezentuje poniższy film, do którego link podaje:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=X9EahNyoujU&feature=

emb_logo  

� Patronem naszego miasta jest św. Michał, którego wizerunek jest w herbie 

Strzyżowa, a sam pomnik znajduje się w centralnym miejscu rynku 

strzyżowskiego. 

   

   

� Z dawnych czasów pochodzi regionalny strój strzyżowian: 



damski:     męski:  

 

 

 

 

2. Proszę narysujcie swój dom lub Wasze ulubione miejsce w Strzyżowie, jeśli 

jednak zabraknie pomysłu…pokolorujcie poniższy obrazek: 

 



 

 

 

 



3.Może spróbujecie pobawić się wspólnie w Państwa – Miasta:  

 

 

Pani Bożena 


