
Tak wygląda kontur Polski. Z pomocą dorosłego zaznacz
na mapie swoje miejsce zamieszkania.



Polska ma 3 symbole narodowe. Godło, flagę oraz hymn.
Odszukaj je i otocz czerwoną pętlą.



Większość miast w Polsce ma swoje herby.
Odszukaj herb swojego miasta, przyjrzyj się jego

elementom. A teraz zaprojektuj swój własny
herb.



Mój pokój. Przyjrzyj sie obrazkom. Opowiedz o swoim
pokoju, w którym sie bawisz. Jakie przedmioty oraz meble
w nim posiadasz. Czy dbasz o porządek? Znajdź 5 różnić na  

poniższych obrazkach.



Mój dom.Nazwij rodzaje domów. otocz pętlą
ten który jest podobny do tego w kórym

mieszkasz.



Moja ulica. Policz domy, które znajdują się przy ulicy -
narysuj odpowiednią ilość kropek w puste miejsce. W

puste miejsce na dole strony narysuj swój dom.



Powiedz co przedstawiają ilustracje na 
następnych 2 stronach. Z następnej -  3  karty

wytnij zwierzęta oraz pojazdy i przyklej do
pasującego krajobrazu.





Wycinanka 



Rysuj po śladzie. Uzupełnij obrazek według
włąsnego pomysłu.



Policz pojazdy na obrazku i narysuj odpowiednią liczbę
kropek w pustych polach na dole strony. Otocz

czerwoną pętlą - pojazd który jest największy, a zieloną
- najmniejszy.



Pokoloruj według wzoru flagę Unii Europejskiej.



Wytnij wszystkie elementy. Wykorzystaj je do
zilustrowania wymyślonego przez siebie

opowiadania.





Smok wawelski zionie ogniem - spróbuj dokończyć
płomienie które wychodzą z jego paszczy. Rysuj po

śladzie.



D o m M i a s t o

Przyjrzyj sie obrazkom. Powiedz co przedstawiają.
Podziel wyrazy na sylaby i zamaluj odpowiednią

liczbę kółek.

Polska Flaga



Wytnij obrazek po śladzie. Następnie spróbuj
ułożyć prawidłowo i nakleić na kartkę.



Pokoloruj okna w wieżowcu - na czerwono - tyle ile jest
czerwonych samochodzików, na niebiesko  - tyle ile jest

autobusów, a na zółto - tyle ile jest rowerów.



Rysuj po  śladzie



Przypomnij sobie jak wygląda syrenka warszawska.
A teraz spójrz na poniższy obrazek - jakich

elementów brakuje. Spróbuj dorysować brakujące
elementy tak, aby przypominała prawdziwą

syrenkę warszawskska (miecz, tarcza).



Dopasuj widoczne poniżej elementy krajobrazu
Polski do odpowiednich miejsc na mapie-

poprowadź odpowiednio linię.



Połącz ze sobą dwa takie same obrazki.



Przyjrzyj się uważnie godłu Polski, dorysuj
brakujące elementy orłu białemu oraz
wykoloruj tak aby pasował do naszego

symbolu narodowego.



Wytnij obrazek po przerywanej linii. Następnie
spróbój ułożyc w całość. Naklej na kartce.



Fryderyk Chopin to wielki  polski kompozytor i pianista.
Swój pierwszy utwór skomponował w wieku 7 lat. Wciel

się w rolę kompozytora i napisz nuty według wzoru.



Tak wyglądają polskie monety.Policz ile ich jest,
odpowiednią ilość korpek narysuj w polu.



Otocz pętlą monety tego samego koloru.



Wykonaj flagę polski dowolną techniką ( plastelina,
bibuła, farbki, kredki). 



Połącz ze sobą dwa elementy fotografia.



D y p l o m  
 małego patrioty

dla

..............................


