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Witam Was moi drodzy. Jutro obchodzimy bardzo ważne święto- Święto 

Niepodległości.  Dlatego na początek proszę abyście przeczytali to 

opowiadanie. 
 

        Opowiadanie o Święcie Niepodległości 
 

Dawno, dawno temu... a właściwie wcale nie aż tak dawno, Polski, czyli kraju, w 

którym wszyscy mieszkamy nie było na mapach. Uwierzycie? Stało się tak 

dlatego, że pewnym złym ludziom, Polska bardzo się podobała i chcieli ją dla 

siebie. Napadali na nasz kraj razem ze swoimi wojskami i stworzyli mapy, z 

których Polskę wymazali, prawie jak gumką do ścierania! Wszystkim Polakom 

było okropnie smutno, ponieważ bardzo kochali swoją ojczyznę i nie podobały 

im się rządy obcych krajów. Niestety, wszelkie próby odzyskania wolności, 

kończyły się niepowodzeniem. Aż w końcu, po wielu latach pojawił się 

prawdziwy superbohater - marszałek (to taki rodzaj ważnego żołnierza), który 

nazywał się Józef Piłsudski, wraz ze swoją klaczą o imieniu Kasztanka. 

Marszałek miał też psa o imieniu... Pies, prawda, że śmieszne imię dla psa? I 

strasznie lubił pić mocną, bardzo słodką herbatę! Dowodził sporą grupą 

żołnierzy, którzy nazywali go Dziadkiem. Ale najważniejsze, co musicie o nim 

wiedzieć, to to, że tak długo walczył, aż w końcu wywalczył wolność dla Polski. 

A stało się to 11 listopada 1918 roku. Od tamtego ważnego dnia, co roku 

obchodzimy w Polsce Święto Niepodległości, podczas którego, wszyscy Polacy 

cieszą się, że ich kraj z powrotem wrócił na mapy i mogą w nim żyć i robić to, co 

im się podoba! Na dowód wdzięczności i pamięci, w oknach wieszamy flagi, 

robimy kotyliony i stawiamy znicze zmarłym w wyniku wojny o wolność Polski 

żołnierzom.  

 



Kto walczył o naszą wolność? 
 

 

 

 

 

 

 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz : W klasie i datę, poniżej:  

10 LISTOPADA- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

Następnie przepisz zdanie do zeszytu: O naszą…… 

Zad.1 

Przeczytaj tekst „Świętujemy niepodległość” w podręczniku do języka 

polskiego na stronie 16. Wykonaj zadanie 1 na str.15 w ćwiczeniach. 

Wyjaśnienie słowa naród: 

NARÓD to zbiorowość ludzi wyróżniająca się wspólną świadomością narodową, 

czyli poczuciem przynależności do wspólnoty. 

Możemy inaczej powiedzieć, że naród to: terytorium, ludzie, ten sam język, 

wspólna ojczyzna, wspólna religia, kultura i tradycja, wspólne działania na rzecz 

ludzi, którzy do niego należą. 

Porozmawiaj z rodzicami: Jak Ty rozumiesz słowo NARÓD? 

Posłuchaj piosenki pt.” My, Pierwsza Brygada” 

https://youtu.be/PqSkKdpwF6A 

Zad.2 

 Przeczytaj tekst „Józef Piłsudski- pierwszy marszałek Polski” w podręczniku 

na stronie 17. Następnie wykonaj zadanie 3 na str.16 i zadanie 2 na str.15 w 

ćwiczeniach do języka polskiego. 

https://youtu.be/PqSkKdpwF6A


Matematyka 

Wykonaj zadania :1, 2 i 3 na stronie 53 w ćwiczeniach do matematyki. 

Pamiętaj! Ćwicz tabliczkę mnożenia w zakresie 30. 

 

 

 

Praca domowa : Wykonaj ćwiczenie 4 na str.16 w ćwiczeniach do języka 

polskiego. Napisz , czego życzysz Polsce. Możesz to zrobić na takiej kartce. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To wszystko na dzisiaj. 

Pamiętajcie róbcie przerwy 

między zadaniami.  Trzymajcie 

się cieplutko.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


