
 

Dlaczego warto podróżować i co nam dają podróże? Alicja Nowak-Wilk. 

 

„Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają jedynie pierwszą stronę.” – św. 

Augustyn 

Dlaczego warto podróżować? 

Podróże to pasja, styl życia, dzięki któremu zmienia się nasz sposób postrzegania świata. Podróże 

kształcą, ale nie tylko w czasie podróżowania poznajemy samych siebie, stajemy się bardziej 

tolerancyjnymi i zrozumiałymi, mamy bardziej otwarty umysł i mniej uprzedzeń, odkrywamy 

nowe kultury, uczymy się języków obcych, poszerzamy horyzonty, odkrywamy piękno ziemi , 

potrafimy lepiej zrozumieć innych ludzi, doceniamy to co mamy -,,Wszędzie dobrze ale w domu 

najlepiej''. 

 „Nikt nie zrozumie, jak pięknie jest podróżować, dopóki nie powróci do domu i nie położy 

swojej głowy na starej, znajomej poduszce.” – Lin Yutang 

Co nam dają podróże? 

Podróże pozwalają nie myśleć o sprawach przyziemnych i dają możliwość oderwania się od 

rzeczywistości. Czasami takie oderwanie, mimo, że trwa krótko, jest potrzebne każdemu z nas. 

Wyjazd sprawia, że jesteśmy w stanie poukładać sobie pewne sprawy, przemyśleć lub spojrzeć 

na nie z dystansu. 

„Ten, kto żyje, widzi dużo. Ten, kto podróżuje, widzi więcej“ – przysłowie arabskie. 

„Tylko ten, kto wędruje, odnajduje nowe ścieżki.” – przysłowie norweskie 

źródło -internet 

 

Dla chętnych zadanie poniżej. 

 

źródło google. 

 

 



 

 

Niezbędnik podróżnika /M. Toczyńska Ożóg/ 

Zazwyczaj bardzo lubimy podróżować, ale pakowanie się na wyjazd już nie sprawia nam 

takiej frajdy. Z reguły o wszystkim pamiętają Wasi rodzice, ale warto samemu zadbać 

 o swój bagaż. Będziecie wiedzieć co i gdzie macie ☺.  

Podstawa to wygodny plecak, torba lub walizka do której wszystko schowacie oraz lista. 

Co trzeba spakować uzależnione jest od miejsca, do którego się wybieracie i czasu trwania 

wyjazdu, ale są rzeczy, które należy mieć zawsze ze sobą: 

• Telefon i ładowarka 

• Okulary przeciwsłoneczne 

• Nakrycie głowy 

• Podstawowe kosmetyki, których używacie spakowane do niewielkiej kosmetyczki 

oraz nożyczki do paznokci, pilniczek, penseta 

• Mydło, szampon, żel do higieny intymnej 

• Ręcznik 

• Klapki pod prysznic 

• piżamy 

• 2 pary butów – najlepiej wygodnych, jeśli lubisz zwiedzać pieszo 

• Majtki, skarpety, rajstopy najlepiej spakowane w woreczek 

• Spodnie, bluzy, podkoszulki 

• Strój kąpielowy 

• Płaszcz przeciwdeszczowy 

O resztę, czyli dokumenty, pieniądze, leki, apteczkę zadbają zapewne Wasi rodzice. Dziewczyny, 

nie bierzemy trzech kosmetyczek, tysiąca lakierów do paznokci czy cieniów do oczu, prostownicy 

i lokówki. Bez tego da się przeżyć ☺. 

 



 

 

W góry czy nad morze? – praca plastyczna. – K. Pietryszko 

 

Częsta rozterka: jechać w góry czy nad morze? I druga: gdzie jest lepiej/ ładniej: w górach 

czy nad morzem? Na to ostatnie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdemu podoba się 

co innego. I dzięki tej różnorodności świat jest piękny!  

Dziś proponuje Wam wykonanie prostej pracy plastycznej.  

Potrzebne będą:  

• Klej;  

• Nożyczki;  

• Stare gazety, ulotki, pocztówki, katalogi z biura podróży; 

• Plastikowe rurki (takie, przez które pijecie soczek ;) );  

• Kolorową kartkę z bloku technicznego;  

 

Opis:  

 

Wycinamy okulary przeciwsłoneczne (załącznik 1), środek okularów również (jeśli 

sami macie z tym problem, poproście kogoś dorosłego, żeby Wam pomógł).  

 

Naklejamy okulary na kartkę z bloku technicznego.  

 

Rurki ucinamy nożyczkami na mniejsze części i doklejamy do naszych 

niekompletnych okularów.  

 

W gazetach, ulotkach, katalogach 

szukamy zdjęć morza i gór. Wycinamy. 

Przyklejamy je w lewym i prawym 

,,szkiełku” naszych okularów 

przeciwsłonecznych. 

 

Tło ozdabiamy według uznania: można 

namalować albo wyciąć muszelki, rybki, 

chmurki, słoneczka, itp.  

 



Miłej pracy! ☺  

 

 


