
TYTANI
1

ZADANIE
Dotknij części głowy, której nazwa rozpoczyna się od samogłoski.
Podpowiedź: Samogłoska to głoska, którą wypowiadasz w ten sposób, że twoje usta w
żadnym miejscu nie stykają się ze sobą. W języku polskim jest 8 samogłosek: A, Ą, E, Ę,
I, O, U, Y.

PYTANIE
Do uprawiania jakiej dyscypliny sportu niepotrzebna jest piłka?
Odpowiedź: Piłki nie potrzebujemy do uprawiania np. biegów, pływania czy tańca.

2

ZADANIE
Wyśpiewaj w dwóch językach nazwę wybranego koloru.
Podpowiedź: Możesz np. wyśpiewać nazwę koloru czerwonego po angielsku i
niemiecku. Czerwony po angielsku to RED, a po niemiecku – ROT.

PYTANIE
Które słowo ma więcej sylab – GŻEGŻÓŁKA czy ANANASY?
Odpowiedź: Więcej sylab ma wyraz ANANASY. Wyraz GŻEGŻÓŁKA ma 3 sylaby –
GŻE-GŻÓŁ-KA. Wyraz ANANASY ma 4 sylaby – A-NA-NA-SY.

3

ZADANIE
Udawaj Ziemię, obracając się wokół własnej osi.
Podpowiedź: Rób dokładnie takie same obroty, jak porusza się Ziemia, wykonująca
ruch obrotowy.

PYTANIE
MERKURY czy ZIEMIA – która planeta znajduje się najbliżej Słońca?
Odpowiedź: Najbliżej Słońca jest Merkury. W Układzie Słonecznym Ziemia jest
dopiero trzecią planetą, licząc w kierunku od Słońca. Wszystkie planety naszego Układu
Słonecznego to: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.

4

ZADANIE
Wygnij ciało w ten sposób, aby powstała litera K.
Podpowiedź: Do stworzenia litery K użyj 2 rąk – jedną z nich unieś wysoko ku górze, a
drugą skieruj ku dołowi.

PYTANIE



Ile osób powinno grać w piłkę nożną w jednym zespole?
Odpowiedź: W piłkę nożną w jednym zespole powinno grać 11 zawodników.

5

ZADANIE
Wskaż lewą nogą przedmiot, którego nazwa rozpoczyna się od P.
Podpowiedź: Przypomnij sobie wyrazy, które zaczynają się od P. Mogą to być np. piłka,
pędzel, poduszka, pościel, paczka, pączek, parówka, pomidor, portfel, parapet,
pocztówka, parasol, piżama, pudełko.

PYTANIE
RÓG, LÓD, MÓJ, RÓJ, WÓJ, WÓŁ – w którym wyrazie jest błąd?
Odpowiedź: Błąd jest w wyrazie WÓJ. Zapis bezbłędny to: WUJ. Pozostałe wyrazy są
zapisane poprawnie.

6

ZADANIE
Zaklaszcz tyle razy, ile R jest w słowie RABARBAR.
Podpowiedź: W słowie RABARBAR są 3 litery R, więc tyle razy trzeba zaklaskać.

PYTANIE
Gdzie sprawdzić tętno – NA SZYI czy NA STOPIE?
Odpowiedź: Tętno sprawdzamy na SZYI. Tętnicę wyczuwamy pod palcami, a tętno
mierzymy nie kciukiem, ale każdym innym palcem.

7

ZADANIE
Pokaż tytuł wybranej kreskówki.
Podpowiedź: Kreskówki to bajki, jakie oglądasz w telewizji lub na tablecie. Pomyśl, jak
tytuł kreskówki chciałbyś pokazać. Mogą to być np. „Lego Ninjago: Mistrzowie
Spinjitzu” albo „Park Jurajski: Obóz kredowy”.

PYTANIE
Bezpieczne ułożenie ciała to pozycja NA BOKU czy NA BRZUCHU?
Odpowiedź: Bezpieczne ułożenie ciała to pozycja NA BOKU. Takie ułożenie sprawia, że
język nie zapada się na tylną ścianę gardła i poszkodowanemu nie grozi uduszenie.

8

ZADANIE
Udawaj owada, w którego nazwie jest PSZ.
Podpowiedź: Litery PSZ znajdziesz w nazwie jednego owada – PSZCZOŁY.

PYTANIE



Brzydkie wyrazy to ARCHAIZMY czy WULGARYZMY?
Odpowiedź: Brzydkie wyrazy to WULGARYZMY. ARCHAIZMY to wyrazy, których
już raczej nie używamy, np. niewiasta (dziś powiemy: kobieta).

9

ZADANIE
Udawaj rogate zwierzę, które można spotkać na wsi.
Podpowiedź: Na wsi można spotkać np. rogate koźlątko, barana, krowę.

PYTANIE
ZNAK ZAPYTANIA czy KROPKA – jaki znak stoi na końcu zdania oznajmującego?
Odpowiedź: Na końcu zdania oznajmującego stawiamy KROPKĘ. ZNAK
ZAPYTANIA postawimy na końcu zdania pytającego, czyli gdy o coś pytamy.

10

ZADANIE
Pokaż minę podobną do litery O.
Podpowiedź: O to samogłoska, więc gdy będziesz ją wypowiadać, Twoje usta muszą być
ułożone w ten sposób, by nie stykały się ze sobą.

PYTANIE
Nazwę małego miasta rozpoczyna mała czy duża litera?
Odpowiedź: Nazwę małego miasta rozpoczyna duża litera. Nazwy wszystkich miast,
miejscowości i wsi piszemy dużą literą, np. Kalinówka, Otwock, Hel, Warszawa,
Kraków, Zadębie.

11

ZADANIE
Pokaż, jak pływasz.
Podpowiedź: Pływanie to jedna z dyscyplin sportowych. Pływając, ruszamy rękami i
nogami. Czasami też podczas pływania zanurzamy się pod wodę.

PYTANIE
Nazwę dużego państwa rozpoczyna mała czy duża litera?
Odpowiedź: Nazwę dużego państwa rozpoczyna duża litera. Nazwy wszystkich państw
piszemy dużą literą, np. Polska, Ukraina, Tanzania, Brazylia, Francja, Japonia.

12

ZADANIE
Udawaj zwierzę, którego nazwa rymuje się ze słowem PŁOT.
Podpowiedź: Ze słowem PŁOT rymuje się słowo KOT.

PYTANIE
Jaki jest wyraz przeciwstawny do NISKI?



Odpowiedź: Wyrazem przeciwstawnym do NISKI jest WYSOKI. Wyrazy
przeciwstawne to taka para wyrazów, które przeciwstawiają się sobie, np. młody – stary,
lekki – ciężki, krzywy – prosty.

13

ZADANIE
Podaj rym do słowa KOSZYKÓWKA (to nazwa tego, czym sznuruje się buty).
Podpowiedź: Rym do słowa KOSZYKÓWKA to SZNURÓWKA.

PYTANIE
Jak zdrobniale brzmi imię Twojego przeciwnika?
Odpowiedź: Zdrabniając czyjeś imię, okazujemy mu sympatię. Przykłady imion i ich
zdrobnień: Aleksandra – Ola, Anna – Ania, Małgorzata – Gosia, Paweł – Pawełek,
Jakub – Kubuś, Franciszek – Franek, Zofia – Zosia, Magdalena – Madzia, Adrianna –
Ada.

14

ZADANIE
Narysuj w powietrzu stopą spółgłoskę – tak, żeby przeciwnik odgadł, o jaką chodzi.
Podpowiedź: Spółgłoska to głoska, podczas wymawiania której nasze narządy mowy
zbliżają się do siebie lub stykają się ze sobą. Przykłady spółgłosek: l, k, d, c, f, b, t, r, w,
m, n.

PYTANIE
Które zwierzę ma w swojej nazwie H?

Odpowiedź: W nazwie tych zwierząt występuje H: hipopotam, hiena, homar.

15

ZADANIE
Kaszlnij tyle razy, ile mamy pór roku.
Podpowiedź: W Polsce występują 4 pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Najcieplej jest
latem, najzimniej – zimą.

PYTANIE
Nazwa, którego drzewa ma trzy litery i Ą w środku?
Odpowiedź: DĄB to nazwa, która składa się z 3 liter i ma Ą w środku. Dąb jest
drzewem liściastym. Na dębie rosną żołędzie.

16

ZADANIE
Pokaż, jak ze spadochronem skaczesz z samolotu.
Podpowiedź: Skoki spadochronowe to jedna z dyscyplin sportu.



PYTANIE
Wyraz bliskoznaczny do SAMOCHÓD to POJAZD czy KIEROWNICA?
Odpowiedź: Wyraz bliskoznaczny do wyrazu SAMOCHÓD to POJAZD. Wyrazy
bliskoznaczne, inaczej synonimy, to wyrazy, które mają podobne lub takie samo
znaczenie. Wyrazy bliskoznaczne można sobą zastępować.

17

ZADANIE
Pokaż jakiś pojazd tak, żeby wszyscy go rozpoznali.
Podpowiedź: Pojazdy, takie jak np. policja, straż pożarna, karetka, to pojazdy
uprzywilejowane, czyli takie, które mają pierwszeństwo na drodze. Pojazd
uprzywilejowany może mieć włączony specjalny sygnał świetlny i głosowy o zmiennym
tonie, żeby inni uczestnicy ruchu drogowego łatwo go rozpoznali.

PYTANIE
BABCIA czy KRÓLOWA – jak nazywa się najważniejsza pszczoła w pszczelej rodzinie?
Odpowiedź: Najważniejsza PSZCZOŁA w pszczelej rodzinie to KRÓLOWA. To ona
składa jaja. BABCIA to mama Twojej mamy lub mama Twojego taty.

18

ZADANIE
Pokaż, jak prowadzisz ogromny samochód z przyczepą.
Podpowiedź: Kierując samochodem z przyczepą, trzeba zachować ostrożność, gdyż
pojazd jest dłuższy niż zwykłe auto bez przyczepy.

PYTANIE
Woda z Morza Bałtyckiego jest SŁONA czy SŁODKA?
Odpowiedź: SŁONA. W morzach i oceanach występuje woda słona. WODA SŁODKA
jest w rzekach i jeziorach.

19

ZADANIE
Udawaj sportowca – tak, żeby wszyscy zgadli, co trenuje.
Podpowiedź: Sportowcy to osoby uprawiające wybrane dyscypliny sportowe, np.
bieganie, koszykówkę, żeglarstwo, siatkówkę, piłkę nożną, pływanie, szermierkę, skoki
narciarskie.

PYTANIE
Który wyraz to przymiotnik – NAJEDZONY czy JEDZENIE?
Odpowiedź: Przymiotnikiem jest wyraz NAJEDZONY. Przymiotniki to wyrazy
określające cechy rzeczowników. Odpowiadają na pytania: jaki?, jaka?, jakie? – np.
zielony, mały, głodna, miły, wysoka, duża, okrągłe. Wyraz JEDZENIE to rzeczownik.

20



ZADANIE
Zrób tyle skłonów, ile samogłosek jest w wyrazie OŚMIORNICA.
Podpowiedź: Samogłoska to głoska, którą wypowiadasz w ten sposób, że twoje usta w
żadnym miejscu nie stykają się ze sobą. W języku polskim jest 8 samogłosek: A, Ą, E, Ę,
I, O, U, Y. W wyrazie OŚMIORNICA jest 5 samogłosek.

PYTANIE
Który wyraz to czasownik – ŚMIEJE SIĘ czy ŚMIECH?
Odpowiedź: Czasownikiem jest wyraz ŚMIEJE SIĘ. Czasowniki to wyrazy, które
nazywają czynności. Odpowiadają na pytania: Co robi?, Co się z nim dzieje? – np. idę,
czytali, obejrzeliśmy, śmiał się, zapomniała, biegliśmy, jadły, napiszę. Wyraz ŚMIECH
to rzeczownik.

21

ZADANIE
Narysuj lewą ręką w powietrzu pierwszą literę swojego nazwiska.
Podpowiedź: Rysując w powietrzu pierwszą literę swojego nazwiska, rób to powoli i
dokładnie.

PYTANIE
PŁOT czy KOT – który wyraz to nazwa rzeczy?
Odpowiedź: PŁOT to nazwa rzeczy. KOT to nazwa zwierzęcia. Obydwa wyrazy są
rzeczownikami.

22

ZADANIE
Pokaż, w jakiej śmiesznej pozie można uczyć się alfabetu.
Podpowiedź: Prezentując taką pozę, pomyśl, jak najciekawiej to zrobić, np. stojąc na
jednej nodze albo klaszcząc rękami nad głową. Alfabet to zbiór wszystkich liter w
danym języku. Alfabet języka polskiego składa się z 32 liter.

PYTANIE
Czy europejski numer alarmowy 112 działa w Polsce?
Odpowiedź: Tak, numer alarmowy 112 działa w Polsce. Ten numer jest używany w całej
Unii Europejskiej – można dzwonić i z telefonów komórkowych, i ze stacjonarnych.

23

ZADANIE
Podziel głośno na sylaby słowo DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, robiąc przysiady.
Podpowiedź: Każda sylaba musi zawierać przynajmniej jedną samogłoskę. Wyraz
DZIESIĘCIOGROSZÓWKA składa się z 6 sylab: DZIE-SIĘ-CIO-GRO-SZÓW-KA,
więc należy zrobić 6 przysiadów.

PYTANIE
Kiedy ktoś złamał rękę – powinien ją unieruchomić czy machać nią?



Odpowiedź: Kiedy ktoś złamie rękę, musi ją UNIERUCHOMIĆ. Złamaną ręką nie
można machać, bo spowoduje to kolejne urazy i ból.

24

ZADANIE
Podskocz tyle razy, ile liter ma Twoje nazwisko.
Podpowiedź: Litera to znak graficzny głoski. Literę widzisz i piszesz, głoskę mówisz i
słyszysz.

PYTANIE
Kiedy ktoś zemdleje – trzeba ułożyć jego nogi wysoko czy jak najniżej?
Odpowiedź: Kiedy ktoś zemdleje, jego nogi należy ułożyć wysoko. Nogi powinny być
ułożone powyżej głowy poszkodowanego.

25

ZADANIE
Udawaj wilka. Wyjąc, użyj tylko jednej dłuuuugiej samogłoski.
Podpowiedź: Samogłoska to głoska, którą wypowiadasz w ten sposób, że twoje usta w
żadnym miejscu nie stykają się ze sobą. W języku polskim jest 8 samogłosek: A, Ą, E, Ę,
I, O, U, Y.

PYTANIE
Jaką wodą należy polać lekkie oparzenie – GORĄCĄ czy LETNIĄ?

Odpowiedź: LETNIĄ. Lekkie (niewielkie) oparzenie należy schłodzić, ale nie lodowatą,
tylko LETNIĄ wodą. Jeśli powstaną pęcherze, nie należy ich przekłuwać.


