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Witajcie Biegusie!

Witajcie we wtorek 28.04.2020r.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar kompetencji społecznych, który realizujemy 
w sali kulinarnej.
Celem zajęć będzie zapoznanie z wyglądem herbów miast w Polsce, rozpoznawanie i
nazywanie tradycyjnych potraw z różnych regionów naszego kraju.

1. „Herby miast w Polsce”

Na początek zaśpiewajcie piosenkę, przypomnijcie sobie jej treść.

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

Polska to nasz kraj. A czy wiecie, że dzieli się on na wiele  regionów czyli takich 
określonych obszarów. Każdy region ma takie najważniejsze miasto. Ma ono swój 
herb czyli taki znak, jakieś charakterystyczne miejsce albo pomnik. Przedstawię wam
kilka najbardziej znanych.
Obejrzyjcie ilustracje i spróbujcie je opisać słowami, może maja jakieś podobne 
elementy, jeśli tak to jakie?

Legionowo to miasto, które należy do regionu zwanego Mazowszem. 
Najważniejszym miastem  Mazowsza jest Warszawa.
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2. „Regionalne produkty”

Każdy region Polski ma jakiś tradycyjny produkt, coś z czego słynie i jest 
rozpoznawalny. Na pewno znacie takie produkty...
Kiedy wyjeżdżamy w góry, np. w okolice zakopanego musimy spróbować 
OSCYPKA – to regionalny ser wyrabiany starą, tradycyjną metodą.

Będąc nad morzem musimy koniecznie spróbować potraw z ryb np. tradycyjnego 
śledzia.
 

Odwiedzając Toruń nie możemy wrócić do domu bez słodkiego prezentu dla bliskich 
w postaci toruńskich pierników.



Śląsk to region, w którym znajdują się kopalnie węgla kamiennego. Pracownicy 
kopalń – górnicy potrzebują mieć dużo siły, dlatego śląskie gospodynie gotują im 
najlepsze na świecie kluski śląskie z mięsnym sosem i modrą kapustą. Pycha...:)

Podróżując po Polsce nie musimy tylko próbować tradycyjnych potraw. Są miasta, 
które słyną z wyrobów ozdobnych. Łowickie wycinanki to sztuka znana na całym 
świecie...



Na południu Polski leży niewielka miejscowość, właściwie to wieś, ale znana na 
całym świecie z wyrabiania koronek na szydełku. Słynni projektanci mody 
zamawiają tam elementy do swoich ubrań np. do sukien ślubnych. To słynne koronki 
z Koniakowa – istne dzieła sztuki.

Uzupełnijcie załączone karty pracy: 
– fioletowe cz.4, str. 24,
– załączone poniżej

Miłej pracy :)
Anna Cybula
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 Obejrzyj zdjęcia, na których są herby miast. Narysuj herb swojej miejscowości.
 Jeśli miejscowość nie ma herbu – zaprojektuj go.

Kielce

Szczecin

Katowice

Lublin Wrocław
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 Połącz obrazki pierników z ich cieniami.


