
 

KARTA DO GRY 

„Opowieści i spacery językowe” rodzinna gra na Zielonym Dołku 

22.05.2021r – 26.05.2021r 

Dane opiekuna/rodzica: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……… 

Telefon i e-mail ………………………………………………………..………………………………………..…………………………………………………..……… 

Dane uczestników (imię oraz wiek  dziecka) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(czytelny podpis opiekuna/rodzica zespołu) 

 

Wpisz odpowiedzi na pytania. Rozwiązań poszukaj w tekstach na planszach wystawy znajdującej 

się na terenie Parku „Zielony Dołek” : 

 

I. „Opowieści z babcinego podwórka”. Językowy spacer wśród nazw roślin i zwierząt w 

polszczyźnie” 

Plansza nr1 

1. Wymień trzy nazwy owoców, które pojawiły się w tekście:…………………………………………………………………………………. 

2. Boża krówka to……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plansza nr 2 

1. Co rośnie nad rzeczką? - …………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

2. Lubellulae tak po łacińsku nazywa się ten owad - ………………………………………………………..…………………………………….. 

Plansza nr 3 

1. Inaczej Dzięcielina- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Co babcia zbiera w ogródku? (informacja w planszy nr 

3)……………………………………………………………………………………. 

Plansza nr 4 

1. Od czego pochodzi nazwa poziomki? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. „Mały Król” o jakim zwierzątku mowa?..................................................................................................................... 



Plansza nr 5 

1. Mama świnka to? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Skąd się wzięła nazwa „pisklę”…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Plansza nr 6 

1. Dawniej na Koguta mówiło się …………………………………………………………………………………………………….……………………. 

2. Kiedyś rytm dnia wyznaczały:………………………..……………... to okolice północy, …………………………………………….-świt, 

……………………………………………..-wczesny ranek. 

 

II. „Ze słownikiem do ZOO. Językowa wycieczka po świecie nazw zwierząt w 

polszczyźnie”. 

Plansza nr 1 

1. Czego nie zapomina wielbłąd?................................................................................................................................ 

2. „W składzie porcelany” – mowa o jakim zwierzęciu? ………………………………………………………………………………………… 

Plansza nr 2 

1. Pomieszczenia dla gadów i płazów to………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jak w staropolszczyźnie nazywano żółwia i ślimaka? ………………………………………………………………………………………… 

Plansza nr 3 

1. Jak brzmi powiedzenie, mówiące, że „coś przekracza czyjeś możliwości” …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Mówi się, że ten ptak ma najlepszy wzrok…………………………………………………………………………………………………………… 

Plansza nr 4 

1. Co dawniej oznaczało określenie „szpaczkować”?.................................................................................................... 

2. Ptak ten potrafi naśladować odgłosy innych zwierząt a nawet ludzką mowę………………………………………………………. 

Plansza nr 5 

1. Co to jest „Mątew”?.................................................................................................................................................. 

2. Co to za stworzenie – morski głowonóg o obłym wydłużonym ciele i dziesięciorgiem ramion…………………………….. 

 

III. Namaluj obrazek nawiązujący tematycznie do przedstawionych wystaw (Każde dziecko 

biorące udział w grze wykonuje jedną pracę). 

Kartę z odpowiedziami wraz ze zdjęciami wykonanych prac należy przesłać na adres e.budziewska@mckmilanowek.pl 

do dnia 26 maja 2021.  

mailto:e.budziewska@mckmilanowek.pl

