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„ Słony Skarb” 

 

Przeczytajcie zagadkę:  

„Z Wieliczki pochodzi, 

znana jest jej sława. 

Dzięki niej smakuje 

nam każda potrawa”. 

 
Przeczytajcie i rozwiążcie zagadkę interaktywną znajdującej się na stronie 
 

https://epodreczniki.pl/a/skarb-krolowej-kingi/DBWbbVABh  

Czy wiecie o co chodzi? To sól.  Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozmawiać właśnie o soli. 

Informujemy, że sól – biały skarb ziemi – będzie tematem zajęć. 

 

Skąd się wzięła sól w Polsce? Obejrzyjcie film. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY 

 

 

 

Przyjrzyjcie się ilustracji. Poszukajcie w Internecie wiadomości o kopalni soli w Bochni. 
Odpowiedzcie na pytania: 

 Gdzie ta kopalnia się znajduje? 
 Kiedy ta kopalnia powstała? 
 Co aktualnie się w niej znajduje? 
 Jak sądzicie, dlaczego znajduje się w niej kaplica św. Kingi? 
 Co was najbardziej zainteresowało w historii kopalni? 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/skarb-krolowej-kingi/DBWbbVABh
https://www.youtube.com/watch?v=eCbYlOTb1mY


 

Zabieram Was na wirtualny spacer po kopalni soli w Wieliczce. 

 

https://www.kopalnia.pl/turysta-indywidualny/o-kopalni/zostan-w-domu-kopalnia-soli-

wieliczka-zaprasza 

 

Załóż w domu własną hodowlę kryształków soli. 

 

Krok pierwszy: 
 

Nasyp do słoika 7 łyżek soli kamiennej lub kuchennej i zalej wodą. Dobrze wszystko wymieszaj, 
tak aby sól si ę rozpuściła. Owiń na wykałaczce lub patyku 15 centymetrowy kawałek nitki lub 
wełny w dowolnym kolorze zostawiając jej dłuższą część zamoczoną w słonej wodzie. Nałó ż 
patyk na słoik. Ustaw swoją hodowlę na parapecie. 

 

Krok drugi: 
 

Codziennie obserwuj jakie zachodzą zmiany. Po 2 tygodniach narysuj to, co zaobserwowałeś. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok trzeci: 
 

Przynieś swoją hodowlę kryształków soli do szkoły. Pochwal si ę innym swoim solnym 
skarbem! Jak myślisz co się stało? Dlaczego sól pojawiła si ę na nitce? 

https://www.kopalnia.pl/turysta-indywidualny/o-kopalni/zostan-w-domu-kopalnia-soli-wieliczka-zaprasza
https://www.kopalnia.pl/turysta-indywidualny/o-kopalni/zostan-w-domu-kopalnia-soli-wieliczka-zaprasza


 

 

 
 Zapamiętaj: ż piszemy wtedy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na g lub s 

https://wordwall.net/pl/resource/1037910/%C5%BC-wymienne-na-g 

https://wordwall.net/pl/resource/8083579/polski/%c4%87wiczenie-ortograficzne-%c5%bc-

wymienne-na-g 

 

 

Ćwiczenie 1 

 

Do każdego wyrazu dopisz taki, który uzasadni jego pisownię. 
 

Skorzystaj z poniższych wyrazów. 

https://wordwall.net/pl/resource/1037910/%C5%BC-wymienne-na-g
https://wordwall.net/pl/resource/8083579/polski/%c4%87wiczenie-ortograficzne-%c5%bc-wymienne-na-g
https://wordwall.net/pl/resource/8083579/polski/%c4%87wiczenie-ortograficzne-%c5%bc-wymienne-na-g


 

księga, waga, nisko, kolega, odwaga, męski, droga, noga 

 

książka - …………………… dróżka - …………………. 

 

koleżanka - ……………….. mąż - ……………………. 

 

waży - ……………………. odważny - ……………….. 

 

nóżka - ……………………. niżej - ……………………. 

 

 

 

Ćwiczenie 2 

 

Uzupełnij zdania wyrazami pokrewnymi pochodzącymi od wyróżnionych. 

 

Na stole w bibliotece leży…………………, a obok duża 

 

księga. W gabinecie lekarskim stoi waga do ……………….. 

 

dzieci. Mam w klasie ulubioną…………………… Olę i 

 

miłego kolegę Tomka. Wąska leśna ……………..zmienia się 

 

w asfaltową drogę. Ania ma nogę, a Adaś mała……………….. 



 


