
Ćwiczenia w pisaniu
w oparciu o polską czcionkę Pisma Szkolnego
czcionkę zaakceptowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku w nauczaniu początkowym w szkołach.

MOJA OJCZYZNA

Smok Lolo
uczy czytać i pisać

zestaw nr 1



polonijny serwis edukacyjny
smok Lolo.com

Smok Lolo mieszka w Australii ale nie jest Australijczykiem, jest Polakiem.
Kocha swoją ojczyznę Polskę i w czasie ważnych świąt, wydarzeń kulturlnych
albo wydarzeń sportowych używa symboli narodowych. Czy wiesz, jakie 
są polskie symbole narodowe? Spójrz na obrazek. Napisz po śladzie.

gĹořdжłЭo, МfИlЭaЭgĹaа, hжyиměnа
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Pokoloruj godło Polski. Pamiętaj, kolory w godle mają 
znaczenie. Korona, dziób i pazury mają ten sam kolor. 
Wiesz jaki? Zwróć uwagę też na  kolor tła godła.  
Przeczytaj i napisz po śladzie wykropkowanie zdanie.

GĹořdжłşeŕmа PŘoőlčsпkжiа Ьj˝eеsпtа OкrГzşeгłа BнiЭaжłжyĂ
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Pokoloruj �agę Polski. Pamiętaj, kolory i ich rozłożenie mają znaczenie.   
Powiedz, jakie kolory widnieją na polskiej �adze?
Przeczytaj i napisz po śladzie wykropkowanie zdania.

FЩlЭaЭgĹaа PŘoőlčsпkжiа Ьj˝eеsпtа bЖiЭaжłЭo-cŕzşeŕrЦwăoŢnЭaа.

FЩlЭaЭgĹaа Ьj˝eеsпtа ťsпyиmжbăoőlşeŕmа đnЭaěrЯořdЭoőwЖyиmа.
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Syrena jest symbolem stolicy Polski. Syrenka Warszawska to postać 
z legend i opowieści. Nikt nie wie jak dokładnie wyglądała. 
Kolorując tę syrenkę użyj wyobraźni. Nie bój się eksperymentować. 
Podpisz obrazek według własnego uznania. 
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W Krakowie, które dawno temu było stolicą Polski, pod wzgórzem wawelskim,
mieszkał kiedyś groźny smok. Znasz opowieść o tym smoku? Czy wiesz, 
jak go dziś nazywamy? Narysuj tego smoka i wpisz jego imię w liniach pod 
obrazkami. Pamiętaj imiona piszemy z wielkich liter.
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Czy wiesz, ile w Polsce jest województw? Spójrz na mapę i policz.
Napisz po śladzie i wpisz wynik. Województwo, w któym mieszkasz
pokoloruj na zielono. Jeśli mieszkasz poza granicami Polski pokoloruj
to województwo, w którym mieszka ktoś z twoich bliskich. 

W  PŘoőlčsсcзeв Ьj˝eеsпtа       Ьwăoőj˝eгwăóřdězжtжwЗ.

TŘo Ьj˝eеsпtа đmЭaжpЭaа PŘoőlčsпkжiа.
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Przeczytaj i napisz po śladzie wykropkowanie słowa.
Wytnij wyrazy znajdujące się ramce. I wklej je pod właściwymi obrazkami. 
Jednego wyrazu brakuje. Czy wiesz jakiego ?  

MЭoőjĹaа oőjĹcŕzжyиzěnЭaа
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kierunek czytania liter

gĹořdжłЭo - gĹořdжłЭaа        МfИlЭaЭgĹaа -  

ťsпtЭoőlжiЭcйaа -                đmЭaжpЭaа -   

Znajdź litery i pokoloruj kwadraciki, w których się znajdują, 
tak by powstało słowo zaprezentowane na obrazku.  Przeczytaj 
słowa w liniech i napisz po śladzie. Uzupełnij brakujące słówa.              
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Przeczytaj głośno poniższe zdania, a następnie napisz po śladzie.

SűtЭoőlжiЭcйąа PŘoőlčsпkжiа Ьj˝eеsпtа WŘaěrĎsĺzбaжwăaа.

LжuЭdězжişeв đmжişeеsĺzжkбaжjĹąЭcгyĂ ЬwЗ PŘoőlčsсcзeв †tЭo PŘoőlЭaЭcгyĂ.

FЩlЭaЭgĹaа PŘoőlčsпkжiа Ьj˝eеsпtа bЖiЭaжłЭo-cŕzşeŕrЦwăoŢnЭaа.

GĹořdжłşeŕmа PŘoőlčsпkжiа Ьj˝eеsпtа OкrГzşeгłа BнiЭaжłжyĂ ЬwЗ đzжłЭoőtşeгjĂ

kбoŢrЯoŢnжişeв đnЭaа cŕzşeŕrЦwăoŢnжyиmа †tжlşeв.

PŘoőlčsпkбaа †tЭo đmЭoőjĹaа oőjĹcŕzжyиzěnЭaа.
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1. prezyzyjnie złóż wzdłuż tej linii
2. posmaruj klejm część ze smokiem
3. włóż patyczek przed sklejeniem
4. sklej ostrożnie i dokładnie
5. wytnij pomiędzy linią
    przerywaną, a smokim
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Wytnij mapę Polski i ozdób nią swój pokój lub klasę w szkole.
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Wytnij serduszka i ozdób nimi swój pokój lub klasę w szkole.




