
Tydzień obowiązywania: 25 – 27 marca 2020r. 

Kochani, podczas dzisiejszej lekcji, zapraszam Was na spacer szlakiem królowej naszych rzek - Wisły. 

Poznamy piękny region , który nosi nazwę Urzecze.  Przepisujecie z lekcji wszystko, oprócz tego, co jest 

boltowane i umieszczone kursywą (pogrubione i pochyłym drukiem). Pamiętajcie, żeby rozkładać sobie 

zadania do wykonania – nie wszystko na raz!!! 

 

Lekcja 1 

Temat: Odkrywamy nadwiślańskie Urzecze 

Cel lekcji : Poznajemy historię naszego regionu 

1.Zapiszcie w zeszycie starannie temat i cel lekcji.  

2.Przeczytajcie uważnie informację o Urzeczu.  

Urzecze to obszar ,który rozciąga się po obydwu brzegach Wisły. Znajduje się w województwie 

mazowieckim, obejmuje część miasta Warszawy (np. Mokotów, Wilanów) oraz wiele wsi i miast 

położonych nad Wisłą - w tym Górę Kalwarię i Czersk. Najstarszą wzmianką o Urzeczu jest zapis z 1737r. 

odnaleziony w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie.  

3. Po przeczytaniu informacji, udzielcie pisemnej odpowiedzi w zeszycie na pytanie:  

Z którego wieku pochodzi najstarsza informacja o Urzeczu ? Odpowiadamy pełnym zdaniem.  

Uroki Urzecza odnajdziemy w wielu utworach.  

4. Przeczytajcie "Wstęp " - wiersz, który otwiera tomik poezji dla dzieci pt. "Nadwiślańskie Urzecze" 

zamieszczony pod lekcją. Wybierzcie i zapiszcie w zeszycie 3 wyrazy z tego wiersza, które wydają się 

Wam nieznane, tajemnicze lub niezwykłe.  

5. Na koniec zapraszam do wykonania pracy plastycznej.  

Przerysuj ilustrację zamieszczoną pod lekcją do zeszytu i pięknie ją pokoloruj. Możesz ją wydrukować, 

pokolorować i wkleić do zeszytu . Poznajecie ten obiekt? Podpiszcie go. 

Zróbcie zdjęcie pracy (wyraźne!) i wyślij mailem na adres: b.lewa4@gmail.com  

Powodzenia! 

Dowiedz się więcej! 

https://urzecze.pl/ 

  

https://urzecze.pl/


„Wstęp” 

 

 

Posłuchajcie dzieci miłe 

Nadwiślańskiej opowieści 

O zdarzeniach zadawnionych 

Lecz prawdziwych, niezmyślonych 

 

Jak to było przed wiekami 

Na MAZOWSZU pod Warszawą 

Kiedy WISŁA ważną była 

Rzecz się wyda Wam ciekawą… 

 

Mazowieckich naszych przodków 

MAZURAMI dawniej zwali 

Żyli oni tu od czasów 

Gdy Piastowie w Czersku stali… 

 

Opowiemy o FLISAKACH  

Co się spławem zajmowali 

 

Zatrzymując się pod Czerskiem 

Z Mazurami handlowali 

 

Opowiemy o OLĘDRACH 

Co z północy przypływali 

Ciężką pracą wiślne brzegi 

W żyzne ziemie obracali 

 

Spyta ktoś z Was – gdzie to było? 

Gdzie to wszystko się zdarzyło? 

 

Tam gdzie Wisła modra płynie, 

Gdzie stolicy blask nie ginie… 

 

Ach już wiecie? Ja nie przeczę 

Nadwiślańskie to URZECZE! 

 

 

 

 


