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Dzieciństwo twoich rodziców i dziadków sporo różniło się od twojego 
dzieciństwa, ponieważ przypadało na zupełnie inne czasy*. 

* Państwo polskie w latach 1952–1989 nosiło inną nazwę –
   Polska Rzeczpospolita Ludowa (w skrócie PRL). 

Kalendarium

Zapytaj rodziców i dziadków, co najlepiej pamiętają z okresu, kiedy byli 
dziećmi, na pewno chętnie podzielą się z tobą ciekawymi wspomnieniami.

Popularność zyskali artyści zaliczani 

do tzw. , 

m.in. Henryk Tomaszewski,  Eryk 

Lipiński i Jan Młodożeniec.

Pierwszy numer czasopisma dla dzieci 

pt.  ukazał się ponad 

70 lat temu.

Budowa  

w Warszawie zakończyła się w roku 

1955. Do dziś pałac jest najwyższym   

           budynkiem w Polsce.

Na listach przebojów królowały piosenki 

zespołu Czerwone Gitary.

Do Polski dotarła nowa muzyka –

1950 1960 1

We Wrocławiu

działa ogród zoologiczny.

Jego dyrektorem w 1965 roku 

został Antoni Gucwiński,

który razem z żoną Hanną, 

prowadził popularny 

program pt. 

.



 odniosła liczne sukcesy 

w biegach sprinterskich, a  

zwyciężył w kolarskim Wyścigu Pokoju.

 

********************

Na czele NSZZ „Solidarność”, związku za-

wodowego broniącego praw ludzi zatrud-

nionych w fabrykach i zakładach pracy, 

stanął .

została Miss Świata 

w 1989 roku. Żadna 

Polka nie zdołała 

po niej zdobyć tego 

tytułu.

1970 1980

habemus papam

Na podstawie powieści Jana 

Brzechwy, napisanej prawie 

40 lat wcześniej, powstał film 

pt. .

19891978

Węgierski wynalazca E rno  Rub ik 

wymyślił zabawkę logiczną, nazywaną 

– . 

Z a   p i e r w s z y m 

razem układał ją 

przez miesiąc.

Polski kardynał Karol Wojtyła został 

papieżem w 1978 roku. Przyjął imię 

. Był pierwszym po po-

nad czterech wiekach papieżem spo-

za Włoch.

Telewizja emitowała 

popularny serial 

animowany pt.

.
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D zień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to 
czas, gdy wspomina się tych, którzy odeszli. Na gro-

bach zapala się znicze i kładzie wieńce. Harcerze sprzątają 
miejsca pamięci narodowej i cmentarze wojskowe.

Wykonaj czako, czyli czapkę górnika.

Wytnij z czarnego kartonu prostokąt o wysokości 2 cm i szerokości 
równiej obwodowi twojej głowy (dodaj na zagięcia ok. 3 cm).

Zwiń karton w walec 
i połącz za pomocą 
zszywacza lub kleju.

Na innym kawałku kartonu odrysuj okrąg 
równy obwodowi walca (dodaj ok. 3 cm 
na zagięcia) i połącz te dwie części za 
pomocą zszywacza lub kleju. 

1.

2.

3.
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 Pióropusz – 
symbol miotełki 
z ptasich piór, 
której kiedyś 

górnicy używali 
do wymiatania 

pyłów z otworów 
strzałowych.

B arbórka to święto wszystkich górników. Z tej okazji na 
Śląsku odbywają się huczne uroczystości poświęcone 

tym, którzy pracują pod ziemią. Dawniej uczniowie przy-
gotowywali z papieru górnicze czapki na lekcjach nazywa-
nych ZPT (zajęcia praktyczno-techniczne).

Pokoloruj rysunek górnika 
w galowym stroju.

Namaluj 
na czapce 
żółtą farbą 
górnicze 
godło. 

Z kolorowej bibuły
wykonaj pióropusz 
i przyczep go do czapki.

4.

5.
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W czasach, gdy twoi rodzice byli dziećmi, ciasta piekło się nie tylko w pie-
karnikach, lecz także w specjalnych urządzeniach elektrycznych. Do  

najpopularniejszych ciast w tamtym okresie należały  i .

FOTO / RYSUNEK
saturator i syfon

zebra, wuzetka

Co to jest i do czego służy?

 Za pomocą lusterka odczytaj napis. 
To nazwa przedmiotu umieszczonego na 
zdjęciu.

Zapisz nazwy produktów spożywczych, które twoi rodzice pamiętają 
z dzieciństwa.
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 Wklej fragment opakowania ulubionego batonika albo cukierka.

C ukierki, batoniki czy czekolada nie 
były tak łatwo dostępne w sklepach 

jak teraz. Robiono własne słodycze, np. 
 czy . 

Lizak z kwiatkiem
pod światło wyglądał jak witraż!

P rawdziwym rarytasem była guma 
do żucia. W każdym opakowaniu 

gumy , znajdowała się kartecz-
ka z krótką historyjką obrazkową z bo-
haterami popularnych kreskówek: Ka-
czorem Donaldem, Myszką Miki czy 
Psem Pluto. Dzieci  kolekcjonowały te 
historyjki. 
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W aranżacji wnętrz panowała moda na „wysoki połysk” – wszystkie meble 
w mieszkaniu musiały mieć błyszczącą powierzchnię. Bardzo popularne 

były . y 

Na podłogach 
mieszkań i biur

 królowały płytki PCV.

Witryna
 z porcelanową zastawą.
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Zaprojektuj wnętrze swojego pokoju. Narysuj meble i wszystkie po-
trzebne przedmioty, a także zaznacz miejsca, gdzie powinny się znaleźć 
okna i drzwi.





Znajdź na dużym obrazie wskazane elementy. 


