
HEROSI

1

ZADANIE
Podskocz tyle razy, ile dziewiątek jest w alarmowym numerze telefonu policji.
Podpowiedź: Telefon alarmowy policji to 997.

PYTANIE
NIEBIESKI i ŻÓŁTY czy BIAŁY i CZARNY – jakie kolory ma flaga Ukrainy?
Odpowiedź: Flaga Ukrainy ma kolory NIEBIESKI i ŻÓŁTY. Pas górny jest niebieski, a
dolny – żółty.

2

ZADANIE
Powiedz IJO tyle razy, ile dziewiątek jest w alarmowym numerze telefonu pogotowia
ratunkowego.
Podpowiedź: Telefon alarmowy pogotowia ratunkowego to 999.

PYTANIE
Ile kolorów ma flaga Niemiec?

Odpowiedź: Flaga Niemiec ma 3 kolory. Są to od góry: czarny, czerwony oraz żółty.

3

ZADANIE
Zrób tyle przysiadów, ile dziewiątek jest w numerze telefonu straży pożarnej.
Podpowiedź: Telefon alarmowy straży pożarnej to 998.

PYTANIE
Z iloma państwami sąsiaduje Polska – siedmioma czy trzema?
Odpowiedź: Polska sąsiaduje z siedmioma państwami. Sąsiadami Polski są: Ukraina,
Czechy, Słowacja, Niemcy, Litwa, Białoruś, Rosja.

4

ZADANIE
Wygnij ciało w ten sposób, aby powstało zero.
Podpowiedź: Prezentując zero, pamiętaj, by wygiąć ciało i utworzyć figurę podobną do
tej liczby.

PYTANIE
Jak nazywa się polskie morze?

Odpowiedź: Bałtyk, czyli Morze Bałtyckie. Znajduje się ono na północy Polski. Ma
szerokie, piaszczyste plaże.



5

ZADANIE
Pokaż, jak zjadasz coś kwaśnego.
Podpowiedź: Kwaśnymi owocami są np. cytryny. Prezentując to, jak zjadasz coś
kwaśnego, przypomnij sobie, jak smakuje cytryna i jaką minę robisz, jedząc cytrynę.

PYTANIE
Który szczyt jest najwyższy w Polsce?

Odpowiedź: Rysy. Ta góra jest położna w Tatrach Wysokich, na granicy
polsko-słowackiej. Ma trzy wierzchołki – najwyższy w Polsce ma 2499 metrów n.p.m.

6

ZADANIE
Zatańcz jak w balecie.
Podpowiedź: Balet to taki taniec, podczas którego stąpa się na palcach.

PYTANIE
Ile jest 10 x 100?

Odpowiedź: 1000.

7

ZADANIE
Zaprezentuj ulubioną rymowankę.
Podpowiedź: Rymowanka to wierszyk, w którym występują rymy. Przykład
rymowanki:

Koty to zwierzęta miłe,

skakać zawsze mają siłę.

Jedzą z miski pyszne mięsa,

nie rusz ich żadnego kęsa!

PYTANIE
Czy można dzielić przez zero?

Odpowiedź: Nie. Przez zero nie dzielimy.

8

ZADANIE
Udawaj, że krzyczysz, ale nie wydawaj dźwięków.
Podpowiedź: Gdy będziesz udawał, że krzyczysz, otwieraj szeroko buzię.

PYTANIE
ILOCZYN czy ILORAZ – co jest wynikiem mnożenia?
Odpowiedź: Wynikiem mnożenia jest ILOCZYN. ILORAZ to wynik dzielenia.



9

ZADANIE
Zrób śmieszną minę (nie pokazuj języka).
Podpowiedź: Robiąc śmieszną minę, postaraj się zaskoczyć drugiego gracza.

PYTANIE
METR jest dłuższy od centymetra czy kilometra?
Odpowiedź: METR jest dłuższy od centymetra. Kilometr to 1000 metrów.

10

ZADANIE
Wymień dni tygodnia od końca.
Podpowiedź: Jest siedem dni tygodnia – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek,
sobota, niedziela.

PYTANIE
Lizaki czy truskawki – która słodka rzecz jest zdrowsza?
Odpowiedź: Truskawki są zdrowsze od lizaków. Truskawki to owoce, które mają cenne
witaminy, wpływające korzystnie na Twoje zdrowie.

11

ZADANIE
Na trąbce z dłoni odegraj „Sto lat!”.
Podpowiedź: Odgrywając „Sto lat!” na trąbce z dłoni, pamiętaj o melodii tej
urodzinowej piosenki.

PYTANIE
Ile jedenastek zmieści się w 33?

Odpowiedź: 3. W liczbie 33 mieszczą się 3 jedenastki: 11 + 11 + 11 = 33.

12

ZADANIE
Pokaż, jak rano spieszysz się do szkoły.
Podpowiedź: Pokazując, jak śpieszysz się do szkoły, pamiętaj, by pokazać, jak
szczotkujesz zęby i ścielisz łóżko.

PYTANIE
KANADA czy SŁOWACJA – które państwo nie leży w Europie?
Odpowiedź: KANADA nie leży w Europie. To państwo znajduje się w Ameryce
Północnej. W Europie leży Słowacja, to jeden z siedmiu sąsiadów Polski.

13



ZADANIE
Dotknij dwóch rzeczy, które mają kolory polskiej flagi.
Podpowiedź: Kolory polskiej flagi to BIAŁY i CZERWONY, więc szukaj przedmiotów
o takich kolorach. Flaga to jeden z polskich symboli narodowych (pozostałe to: godło i
hymn).

PYTANIE
Co robisz, kiedy widzisz czerwone światło na przejściu dla pieszych?
Odpowiedź: Czerwone światło na przejściu dla pieszych oznacza, że nie możemy przejść
na drugą stronę ulicy. Na drugą stronę jezdni przejdziemy, gdy włączy się światło
zielone.

14

ZADANIE
9 – 6 = ? Podskocz tyle razy, ile wyszło Ci w tym obliczeniu.
Podpowiedź: 9 – 6 = 3. Tyle razy należy podskoczyć.

PYTANIE
Który posiłek jest ważniejszy – śniadanie czy kolacja?
Odpowiedź: ŚNIADANIE jest najważniejszym posiłkiem dnia. Jedząc śniadania,
zapewniasz sobie dobry start każdego dnia – masz siłę, by się bawić i uczyć.

15

ZADANIE
Pokaż, jak flaga powiewa na wietrze.
Podpowiedź: Pokazując, jak flaga powiewa na wietrze, przypomnij sobie taki widok.
Flaga na wietrze delikatnie faluje. Flaga Polski jest biało-czerwona.

PYTANIE
KOŁOBRZEG czy ZAKOPANE – które miasto leży bliżej morza?
Odpowiedź: KOŁOBRZEG leży bliżej morza, na północy Polski. ZAKOPANE to
miasto położone w południowej części Polski, pośród gór.

16

ZADANIE
Kiwnij kciukiem lewej ręki tyle razy, ile liter jest w nazwie stolicy Polski.
Podpowiedź: Stolicą Polski jest Warszawa. W tym wyrazie jest 8 liter.

PYTANIE
SZCZECIN czy KRAKÓW – które miasto leży bliżej gór?
Odpowiedź: KRAKÓW leży bliżej gór, na południu Polski. SZCZECIN to miasto
położone w północnej części Polski, gdzie nie ma gór.

17

ZADANIE



Pokaż dwie czynności, które można robić z wodą.
Podpowiedź: W wodzie pływamy. Wodę wykorzystujemy do podlewania kwiatów.

PYTANIE
Jaką pozycję należy przyjąć przy śpiewaniu hymnu narodowego?
Odpowiedź: Śpiewając hymn narodowy, zdejmujemy nakrycie głowy, stajemy na
baczność i zachowujemy skupienie oraz powagę.

18

ZADANIE
Udawaj, że obierasz i jesz banana.
Podpowiedź: Banany to słodkie owoce, które przed jedzeniem obieramy z grubej skóry.

PYTANIE
Jaki miesiąc jest po miesiącu, w którym wypada Dzień Dziecka?
Odpowiedź: LIPIEC. Dzień Dziecka wypada 1 czerwca, a po tym miesiącu następuje
pierwszy wakacyjny miesiąc, czyli lipiec.

19

ZADANIE
Kiwnij głową tyle razy, ile posiłków należy jeść dziennie.
Podpowiedź: Jedzenie 5 posiłków dziennie jest najzdrowsze dla naszego organizmu.

PYTANIE
Czy można mnożyć przez zero?

Odpowiedź: Tak. Każda liczba pomnożona przez 0 daje 0.

20

ZADANIE
Udawaj zwierzę, które widnieje w godle Polski.
Podpowiedź: W godle Polski jest ukazany orzeł z rozpostartymi skrzydłami.

PYTANIE
Jaki kolor ma 12 gwiazd na fladze Europy?

Odpowiedź: Żółty. Flaga Unii Europejskiej to 12 żółtych gwiazdek ułożonych w okręgu
na niebieskim tle.

21

ZADANIE
Wymień trzy zielone warzywa.
Podpowiedź: Zielone warzywa są bardzo zdrowe. Przykłady zielonych warzyw: brokuł,
cukinia, ogórek, sałata, por.

PYTANIE



Na kuli ziemskiej jest więcej LĄDÓW czy MÓRZ i OCEANÓW?
Odpowiedź: MÓRZ I OCEANÓW. Ziemia nazywana jest „błękitną planetą”, ponieważ
mórz i oceanów jest więcej niż LĄDÓW.

22

ZADANIE
Udając rapera, zaśpiewaj: „KAZIMIERO, NIE DZIEL PRZEZ ZERO!”.
Podpowiedź: Śpiewając podany tekst, zwróć uwagę na jego treść i zapamiętaj, że nie
dzieli się przez 0.

PYTANIE
Ile to jest: 2 + 2 – 2 + 2 – 2?

Odpowiedź: 2 + 2 – 2 + 2 – 2 = 2

23

ZADANIE
Pokaż, jak smażysz naleśniki.
Podpowiedź: Naleśniki to pyszna potrawa. Gdy będziesz prezentował, jak ją smażysz,
pokaż, jak podrzucasz naleśniki na patelni.

PYTANIE
Co oznacza skrót kg?

Odpowiedź: Kilogram. W kilogramie jest 1000 gramów.

24

ZADANIE
Wymień dwa imiona, które rozpoczyna litera A.
Podpowiedź: Przykłady imion na literę A: Anna, Agata, Antoni, Agnieszka, Artur. A
jest pierwszą literą polskiego alfabetu.

PYTANIE
Ile boków ma koło?

Odpowiedź: Zero. Koło to figura geometryczna, która nie ma boków.

25

ZADANIE
Pokaż, jak (pomagając sobie rękami) zjadasz spaghetti.
Podpowiedź: Spaghetti to długi makaron, który zjadamy chętnie z sosem
pomidorowym.

PYTANIE
Czy każdy kwadrat to prostokąt?



Odpowiedź: Tak. Kwadrat to figura geometryczna, która ma cztery boki równej
długości. Każdy kwadrat jest prostokątem.


