Rodzinna majówka

Dzisiaj jest pierwsza sobota maja. Rodzina Ady zakłada białe
podkoszulki z czerwonymi napisami POLSKA i orłem w koronie.
Wszyscy jadą na polską, trzeciomajową paradę do śródmieścia.
Adam ma szczególne zadanie, bo będzie maszerował z transparentem,
na którym jest logo i nazwa polskiej szkoły.
Tom razem z dwiema koleżankami ze swojej klasy będzie niósł
sztandar szkoły.
Ada ma biało-czerwone pompony, którymi zamierza machać w rytm
rymowanki poznanej na lekcji języka polskiego:
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Wiwat Polska, Trzeci Maj,
Dziś świętuje polski kraj.
Ona cieszy się, że wszyscy zobaczą i usłyszą, jak wielu Polaków
mieszka w Ameryce.
Ten dzień jest bardzo ważny zarówno dla rodaków, którzy mieszkają
w Polsce, jak i dla Polonii na całym świecie. Ada wie, że dawno
temu nie wolno było mówić, czytać, a nawet modlić się po polsku.
Rodzice często przypominają im, jak ważne jest to, aby znać
symbole oraz historię kraju swojego pochodzenia.
Trzeci Maja to dzień, który łączy Polaków i Polonię na całym
świecie. Wiele lat temu Polacy uchwalili pierwszą w Europie
Konstytucję, która zawierała prawa i obowiązki mieszkańców
Polski.

		Wybierz właściwe zakończenie zdania.
1. Pierwsza sobota maja to święto
Polaków w
m USA;		
m Polsce.
2. Rodzina Ady idzie na
m mszę;		
m paradę.
3. Adam idzie
m z transparentem;
m ze sztandarem.
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4. Tom maszeruje
m sam;
m z koleżankami.
5. Ada ma biało-czerwone
m pompony;
m buty.
6. Trzeci Maja to święto
m tylko Polonii;
m wszystkich Polaków.
7. To dzień polskiej
m Konstytucji; m tradycji.

Jak cała rodzina przygotowała się na wyjazd do śródmiescia i dlaczego?
Jaka rolę dostał Adam?

Z czym będzie maszerował Tom?

Co ma Ada i jak zamierza to wykorzystać?
Co to jest konstytucja? Wybierz prawidłowe określenie.

książka

wiersz

zbiór praw i obowiązków

opowiadanie

katalog

regulamin ucznia

Kiedy obchodzimy rocznicę konstytucji? Wybierz prawidłową datę.

1 maja

2 maja

3 maja

4 maja

5 maja

1. Połącz sylabę „Pol” z pozostałymi sylabami i napisz wyrazy.
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2. Uzupełnij zdanie wyrazami z ćwiczenia 1.

Każda

i każdy

3. Pokoloruj obrazki i napisz, co widzi gołąb?
– Gołąbku, gołąbku, co widzisz?
– Widzę:
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4. Połącz sylaby, które są na skrzydlach motyli i napisz je.
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5. Napisz wyraz „maj” w każdym zdaniu. Zwróć uwagę, jakie są
zakończenia.

W (kiedy?)

kwitną kwiaty.

Przed (czym)

jest kwiecień.

(Co?)

ma 31 dni.

Po (czym?)

jest czerwiec.

Nie lubię (czego?)

, bo wolę wrzesień.

6. Jak inaczej mówimy o Polsce i o Polakach? Przeczytaj określenia.
Uzupełnij zdania.
Rzeczpospolita Polska
ziemia ojczysta

kraj

ziemia rodzinna

kraj nad Wisłą
Polonia

patriota

ojczyzna
patriotyzm

Pełna nazwa Polski to

Polacy, którzy mieszkają za granicami kraju to

Prawdziwy

zawsze kocha swoją ojczyznę.

Wisła płynie przez całą Polskę, dlatego mówimy, że jest to
.

7. Przeczytaj tekst i zakreśl prawidłową odpowiedź. Znajdź i podkreśl
wyrazy z „dzi”.

Dawno temu, w Polsce, dziadek Tadzio posadził krzew dzikiej
róży. Róża ta rośnie do dzisiaj i ma piękne, pachnące różowe

płatki. Babcia robi z nich pyszną różaną konfiturę. Najpierw
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.

.

smaży płatki z cukrem, a później gotową konfiturę kładzie

do słoików. Dodaje ją do pączków. Dzięki temu pączki mojej
babci są pyszne.

W domu

• Czy to jest historia tylko o babci?

tak

nie

• Czy dziadek posadził drzewo?

tak

nie

• Czy róża ma różowe kwiaty?

tak

nie

• Czy babcia umie robić konfiturę?

tak

nie

• Czy babcia dodaje cukier?

tak

nie

• Czy konfitura jest na torcie?

tak

nie

• Czy pączki są smaczne?

tak

nie

Poland
United State of America

Polish flag parade.
My parents were born in Poland.
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W domu
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Lubię Polskę, bo...
Narysuj i napisz.

