
sukiennice

KRAKoW - KRoLEWsKlE MlASTo
Karla prac,r, - Danuta Klimkiervicz

1. Otocz pętlą nazwy tych zabytków, które możesz zobaczyć w Krakowie.

kościoł Mariacki

2. Rozwiążzagadkę.

Codziennie, gdy mija dwunasta,
brzmt w głośnikach radiowych,

Wę wsiach go znĄąi w miastach,
ale najbardziej w Krakowie.

Wawel

4.

Smocza Jama

3. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

zabyf:ki . miasto wycieczce smoka

Byliśmy na

Zwtedziliśmy piękne

5. Narysuj smoka wawelskiego.

Oglądaliśmy

WidzieliśmySmoczą Jamę oraz

naJącęgo ognlem.



KRAKoW - DAWNA SToLlcA
Kafta pracy - Danuta Klimkiowicz

2. Pokoloruj herb Krakowa.

miasta.

1. Ułóż zdanie z rozsypanki
wyrazowej i napisz je.

ffi
graficzny

3. Rozwiąż zagadkę.

Cudne pieśni i legendy
kńĘjego kamień skrywa,
a nad rynkiem wśród gołębi

srebrny hejnał się urywa.
Ewa Stadtmtiller

4. Uzupełnij zdaniawyrazami z ramki.

To

stolica , herb miasto , Wisłą

Leży nad rzeką

Kraków to stare i zabytkowe

. Jest to najdłuższarzeka w naszym kraju.



ZABYTKI W WARSZAWIE
Karla pracy -,Danlrta Klimkiewicz

1. Uzupełnij zdania.

Warszawa jest Polski.

2. Rozwiążzagadkę.

Bestia ta, gtoźna szalenie,
zabijaŁa spojrzeniem.

W końcu z;wierzę padło,
patrząc w zwierciadło.Leży nad

Ma w herbie

3. Odczytaj rebusy i poznaj nazwy ciekawych miejsc w Warszawie, Napisz je.
Pamiętaj o wielkiej literze.

co jeszcze można4. Wpisz litery tak, jak pokazują strzałki, a dowiesz się,
zobaczyć w Warszawie. Uzupełnij zdania.

to pałac na wodzie.to rezy dencj a państwowa.

e e r B e W d



WARSZAWA - STOLICA POLSKI
Kańa pracy - Danuta Klimkiewiez

3. Rozwiąż zagadkę.

Od ich imion §wą nazwę
ptzyjęła Warszawa.

Pewnie się domyślasz,

żęto "__: 1

Ewa stadtmiiller

4. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

tarczę , rńy mięcz - Syrenkę . herb . kobiety

To Warszawy. Przedstawia . Jest to postać

2. Pokoloruj herb Warszawy.



POLSKA - MOJA OJCZYZNA
Kańa pracy - Danuta Klirnkiewicz

1. Pokoloruj na mapie obszar województwa, w którym mieszka sz, a zaznacz
kropką orientacyjne położenie swojej miejscowości.

2. Uzupełnij zdania.
Pokoloruj godło iflagę naszego kraju.

Moją ojczyznąjest _"":"__ _- 
--*

Godłem naszego t ra;u1est

Flaga Polski jest

Hymnem naszego państwa jest

Biały na częrwonym

ZAPAMlĘTAJ!
oficjalna nazwa naszego kraju to Rzeczpospolita polska.

pomorskie

kujawsko-
-pomorskie

wielkopolskie

zachodnio-
-pomorskie

warmińsko-
-mazurskie

podlaskie

mazowieckie*%

lubelskie

l ]*o}Ę
.}9 podkarpackie

małopolskie



Kra - miastm
kro§m ismo ffi

Dawm*, dawm* te u w KrakCIwie żył
krol Krak, Mieszkmł w zam$qu na Wa ffi-

lu. Krol miał kormnę i be o, a kro§mwa
pięknłm sukmB . Krol i króI wa mief;§ wie§u
dwotrzffiffi i skar lmc pełmn złota. A§* mie-
§§ też wiel §ę zmart §enie. W Ja §* pod
zamk§* za §mszkał grożn smok. Za-

ffiffi dzielrł ryffiffirz nie potrmfił go po ffi-

nać.
Do §*ro sprytm szewc Sku ffi dał

ra# smokmwi. Wziął skor owffi , zaszył
ją i wy ffi mł siark Pot* zarłE sł pod
smoffiffi ja Smok zobaczył owffi i ją
zjadł. Po chwi§§ siar ffi za*z ła pa§E 90
w brzu* M. By u msic pragrł§*nie, za*x
pió wo z Wis* . Pił, pił i pił... aż pękł.

Dzis§m3 każ mo * zwie x§ kommmty
kro§m skie na wa mlu. od mxni mo
rówm§mx wejśc do smoffiz*: ja y.
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om mo ot to

oto to tom tamto atom

Oto mama.

Oto tata.

To mama, a to tata.

To mata, a to tama.

Mamo!

Tato!
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