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1  Pokoloruj obrazek
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2  Pokoloruj obrazek
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3  Pokoloruj obrazek
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4  Rozwiąż krzyżówkę

1. Miś Wojtek wziął udział w bitwie pod_Cassino.

2. Kraj, w którym urodził się Wojtek.

3. Polska utraciła ją w czasie II wojny światowej.

4. Imię generała Andersa.

5. Przedmiot (amunicja), który trzymał miś Wojtek na odznace swojej 

kompanii.

6. Utwór odegrany po zdobyciu klasztoru. Grany co godzinę w Krakowie.

7. W latach 1939-1945 trwała II wojna_.

8. Żołnierze karmili tym małego Wojtka z butelki.

9. Wojtek przepłynął na nim Morze Śródziemne. 
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5  Rozwiąż krzyżówkę

1. Sąsiad, który zaatakował Polskę 

1. września 1939 roku.

2. Przymusowe przesiedlenia w inne miejsce, 

które m.in. dotknęły polskich mieszkańców ziem 

podbitych przez ZSRS.

3. Nazwisko generała, który objął dowództwo 

nad polskimi oddziałami uformowanymi w ZSRS.

4. Wojtek służył w 22. Kompanii  .

5. Oficjalna nazwa państwa niemieckiego w okresie 

1933-1945 to III  Niemiecka.

6. Co dźwiga Wojtek na znaczku swojej kompanii?

7. W jakim kraju urodził się Wojtek?

8. Z jakiego kraju wyszły polskie oddziały, sformowane 

z byłych więźniów obozów?

9. Nazwisko polskiego Wodza Naczelnego. 

10. Po zdobyciu Monte Cassino przez polskich żołnierzy, 

został odegrany hejnał  .

11. Miasto, w którym Wojtek zamieszkał po wojnie.

12. Gdzie polscy żołnierze odwiedzali Wojtka po wojnie?
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6  Narysuj w koszyku 
Co miś Wojtek lubił jeść?

Propozycje: miód, mleko, marmolada, jabłka, ryby, ślimaki, pomarańcze.
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7  Podpisz zdjęcia
Co na nich robi Wojtek?



Karta pracy   |  9

8  Podpisz państwa na mapie
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9  Uzupełnij zdania

II wojna światowa rozpoczęła się w  roku.

Wywołały ją  .

Pierwszym zaatakowanym krajem była  .

Niemcy i  ustaliły, że podzielą się ziemiami polskimi.

Zgodnie z układem  września wojska Związku Sowieckiego zaatakowały Polskę.

Po ponad  walk, Polska została pokonana i na ponad pięć lat zniknęła z map świata.
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10  Uzupełnij dymki
Na zdjęciach znajdują się ludzie, którzy byli świadkami ważnych wydarzeń historycznych. 

Zastanów się, o czym mogliby opowiedzieć.

Polacy deportowani na Syberię
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11  Uzupełnij dymki

Żołnierze polscy w ZSRS
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12  Uzupełnij dymki

Zaokrętowanie niedźwiedzia Wojtka w Egipcie
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13  Uzupełnij dymki

Polscy żołnierze pod Monte Cassino
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14  Uzupełnij informacje
Na historii polskich żołnierzy zaważyły decyzje dwóch generałów, którzy nosili to samo imię: Władysław.

Wpisz ich nazwiska pod zdjęciami.

Generał Władysław  

Dowódca Armii Polskiej w ZSRS 

Generał Władysław 

Naczelny Wódz

Uporządkuj kolejność wydarzeń.

 — Wymarsz wojsk polskich do Egiptu.

 — Agresja ZSRS na Polskę. 

 — Bitwa pod Monte Cassino. 

 — Wybuch II wojny światowej.

 — Deportacje polskich obywateli do ZSRS.

 — Ewakuacja wojsk polskich do Iranu. 

 — Osiedlenie się wielu polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii. 

 — Stworzenie armii polskiej w ZSRS.

 — Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. 
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15  Zaznacz na mapie
Zaznacz na mapie kraje: 

III Rzeszę, Wielką Brytanię, ZSRS, Iran, Egipt i Włochy.
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16  Prawda czy fałsz?
Na podstawie filmu zaznacz, czy dane zdania są prawdziwe czy fałszywe.

 Zdanie PRAWDA/FAŁSZ

1. II wojna światowa zaczęła się w 1939 roku. 

2. Po zajęciu części Polski przez Sowietów wielu 

obywateli Polski było deportowanych. 

3. Armia Polska w ZSRS powstała przed atakiem 

Niemiec na Związek Sowiecki.  

4. Porozumienie w sprawie powstania Armii 

Polskiej w ZSRS podpisał generał Władysław 

Anders.

5. Miś Wojtek urodził się w Iraku. 

6. Miś Wojtek wsiadł na okręt w Egipcie. 

7. Bitwa pod Monte Cassino była jedną 

z największych w czasie II wojny światowej.

8. Miś Wojtek skończył karierę wojskową jako 

szeregowy.

9. Polacy jako pierwsi atakowali Niemców 

pod Monte Cassino. 

10. Miś Wojtek po wojnie wrócił do Polski.



Karta pracy   |  18

17  Dopasuj opis

Wojsko powstałe po ataku 

Niemiec na ZSRS, sformowane 

z deportowanych Polaków

DEPORTACJE

Wycofanie żołnierzy z terenu 

zagrożonego przez wroga
EWAKUACJA WOJSK

Klasztor we Włoszech, zamieniony 

przez Niemców w twierdzę

ARMIA POLSKA 

W ZSRS

Przymusowe przesiedlenie, 

przeważnie z powodów 

politycznych

OKUPACJA

Zwierzchnik polskich sił zbrojnych 

w czasie wojny
MONTE CASSINO

Czasowe zajęcie terytoriumNACZELNY WÓDZ
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18  Uzupełnij informacje
Uzupełnij brakujące słowa piosenki.

Czerwone maki na  

Czy widzisz te  na szczycie?

Tam wróg twój się kryje jak  .

Musicie, musicie, musicie

Za kark wziąć i  go z chmur.

I poszli , zażarci,

I poszli zabijać i ,

I poszli, jak zawsze uparci,

Jak zawsze za  się bić.

Ref. Czerwone maki na Monte Cassino

Zamiast rosy piły  krew.

Po tych makach szedł żołnierz i ginął

Lecz od śmierci silniejszy był gniew.

Przejdą lata i wieki ,

Pozostaną  dawnych dni

I wszystkie maki na Monte Cassino

Czerwieńsze będą, bo z polskiej  krwi.

Runęli przez ogień  ,

Niejeden z nich dostał i padł,

Jak ci z  szaleńcy,

Jak ci spod  sprzed lat.

Runęli impetem szalonym

I doszli. I udał się szturm.

I  swój biało-czerwony

Zatknęli na  wśród chmur.

Ref. Czerwone maki...

Czy widzisz ten rząd białych ?

To Polak z  brał .

Idź naprzód, im dalej, im wyżej,

Tym więcej ich znajdziesz u stóp.

Ta ziemia do  należy,

Choć Polska  jest stąd,

Bo   się mierzy,

Historia niejeden zna błąd.

Ref. Czerwone maki... 
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19  Uzupełnij informacje
Na podstawie filmu uzupełnij informacje. 

Klasztor Monte Cassino próbowali zdobyć żołnierze następujących narodowości:

Na współczesnej mapie zaznacz kraje, z których pochodzili.
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