
Dzień dobry.
Dzisiejszy temat: Niesamowite budowle. 

Edukacja polonistyczna
1. Przeczytaj głośno i wyraźnie tekst, który znajduje się w podręczniku str.20 i 21, spróbuj 

odpowiedzieć na pytania:
Gdzie stoi wieża Eiffla?
Z czego jest zbudowana i co przypomina?
Gdzie stoi cerkiew i co przypomina?
Jak nazywana jest dzwonnica katedry w Pizie?
Gdzie stoi wieżowiec przypominający kształtem ogórka?

2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 20-21, połącz zdjęcie  odpowiednim podpisem, 
przepisz nazwy budowli do zeszytu, pokoloruj ramki z nazwami budynków, przeczytaj 
zdania, skreśl wyrazy,które nie pasują, wybierz jedno zdania i napisz je z pamięci, rysuj 
oburącz.

3. Zapisz w zeszycie, kto to jest architekt? Informację znajdziesz w podręczniku str. 21.

Ciekawostki

Cerkiew Wasyla Błogosławionego
Jeśli Moskwa jest jednym z Twoich punktów podróży, to z pewnością natkniesz się na tę wspaniałą
budowlę wzniesioną w latach 1555-1560 na rozkaz cara Iwana Groźnego. Znajduje się na placu
Czerwonym tuż obok Kremla. Ma ona upamiętniać zwycięstwo w wojnie z kazańskimi Tatarami i
zdobycie  miasta  Kazań.  Za  jego  autora  uważa  się  pskowskiego  mistrza  Postnika  Jakowlewa,
zwanego  Barmą.  Według  niektórych  historyków  w  budowie  brali  również  udział  włoscy
mistrzowie,  tworząc szczególne połączenie tradycyjnej słowiańskiej  architektury i  europejskiego
stylu epoki Odrodzenia. Legenda głosi, że po ukończeniu budowli Iwan Groźny rozkazał oślepić
architektów, by nigdy więcej nie stworzyli takiego cudu… 



Wieża Eiffla

Jakieś  skojarzenia?  Z  pewnością  dla  wielu  z  Was  to  powrót  do  sentymentalnych  wspomnień
związanych  z  tym  najbardziej  znanym  obiektem  architektonicznym  Paryża,  rozpoznawanym
również jako symbol Francji. „Żelazna dama” stoi w zachodniej części miasta, nad Sekwaną, na
północno-zachodnim krańcu Pola Marsowego. Wieżę zbudowano specjalnie na paryską Wystawę
Światową w 1889 roku. Strach pomyśleć, że budowlę chciano później rozebrać, na szczęście udane
eksperymenty  naukowe  (brał  w  nich  udział  Julian  Ochorowicz  –  wynalazca  i  konstruktor)  z
umieszczonym na szczycie telegrafem bez drutu, ocaliły ją i odstąpiono od jej demontażu, co jak
wiecie okazało się strzałem w dziesiątkę. Ciężko wyobrazić sobie Paryż bez Wieży Eiffla, która
każdego roku przyciąga miliony turystów z całego świata.

Krzywa wieża w Pizie

Krzywa Wieża w Pizie to jedna z najbardziej  znanych budowli,  którą odwiedza rocznie ok. 10
milionów turystów. W istocie jest dzwonnicą katedralną i należy do kompleksu zabudowań w stylu
romańskim  na  Campo  dei  Miracoli.  Dzięki  odchyleniu  wieży  od  pionu,  Galileusz  mógł
wykorzystać ją w roku 1600 do zademonstrowania niezależności czasu spadania ciał od ich mas.
Należy jednak zaznaczyć,  że eksperyment z wykorzystywaniem krzywej wieży przez uczonego,
uważany jest przez wielu naukowców za mit z powodu braku wiarygodnych źródeł.



Zadanie dla chętnych
Ułóż i zapisz w zeszycie zdania z wyrazami: budowla, zabytek, mapa, architekt.

Edukacja matematyczna, rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia czasowe.
1. Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 16-17, rozwiąż zadania tekstowe, uzupełnijinformacje 

na kartkach kalendarza, dokończ kolorowanie wzoru.

Zadanie dla chętnych
1. Ćwiczenie 4,5 i 6 str. 63.

Powodzenia Patrycja Rosa
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