https://youtu.be/DevmLQmIS7k Link do Polskiego Hymnu Narodowego dla dzieci :)

Klasa 3B

Lekcja 1
Z ponizszego tekstu wypisz 5 rzeczownikow, 5 przymiotnikow i 5 czasownikow.
Określ liczbe rzeczownikow (liczba pojedyncza lub mnoga).

Wiewioreczka
Jest jesień. Dni są coraz krótsze i chłodniejsze. Liście drzew mienią sie wszystkimi kolorami.
Opadle zolte liscie brzoz, czerwone liście dębów i klonów tworzą różnobarwne dywany na
trawie, Ruda wiewiórka szuka wśród szeleszczących liści żołędzi i orzechów. Zrobi z nich
zapasy na zimę.
-Wiewióreczko! Wiewióreczko!
Zrobilas juz tyle zapasów, tyle spiżarni. I tak potem o nich zapomnisz. Dzięki twoim
podziemnym spizarniom wyrosną nowe drzewa dębu i krzaki leszczyny.
Dlatego mówi się o tobie, że sadzisz lasy.

Lekcja 2
Uzupelnij zdania poniższymi wyrazami:
Warszawa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

orzeł

góry

rzeka

morze

hymn

flaga

Godlem Polski jest……………
Nasza ……………..jest bialo-czerwona.
Stolica Polski jest……………………
Wisła to najdłuższa …………….w Polsce.
Tatry to nasze……………….
Bałtyk to nasze…………………..
Najwyższe…………..w Polsce to Rysy.

Lekcja 3
Dzień Niepodległości
Polska w pewnym momencie swojej historii była słabym państwem i miała trzech silnych
sąsiadów. Byly to Rosja, Prusy i Austria, które pewnego roku zabrały polskie ziemie i
chcialy, żeby Polacy zapomnieli o swoim języku i kulturze. Polska zniknęła z mapy Europy.

Dopiero po 123 latach udało sie polakom odzyskać swoje ziemie i
niepodległość/niezależność od Rosji, Prus i Austrii. A stało się to w 1918 roku, po pierwszej
wojnie światowej.
Narodowe Święto Niepodległości w Polsce-11 Listopada obchodzone jest bardzo
uroczyście. W większych miastach w tym terminie odbywają sie specjalne defilady wojsk.
Organizowane są także koncerty, na których śpiewane są patriotyczne pieśni.
Jedna z najważniejszych patriotycznych pieśni jest nasz hymn narodowy-Mazurek
Dąbrowskiego, który upamiętnia walkę Polaków o niepodległość.
Poniżej jest tekst hymnu (pierwsza zwrotka i refren):

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szabla odbierzemy
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Zlaczym sie z narodem.

Zadaniem domowym jest wysłuchanie hymnu i nauczenie się pierwszej zwrotki i refrenu na
pamięć.

