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Utrwalanie ortografii
– graficzne oznaczenie trudności ortograficznych

1. Posłuchaj tekstu drugiej zwrotki piosenki „Druga klasa”, który znajduje się
na stronach 4 i 5 w podręczniku. Odpowiedz na pytania.
– Kiedy lekcja jest ciekawa?
– Czego nikt nam nie zabrania?
– Jak rozumiesz słowa: „różne cuda nam pokaże pani Ania”?

2. Przeczytaj refren piosenki. Znajdź w nim linijki tekstu składające się z ośmiu
sylab. Przepisz te fragmenty. Wyklaszcz je rytmicznie.

3. Powiedz, a potem narysuj na kartce, o czym chcesz się uczyć w drugiej klasie.
4. Przeczytaj uważnie podane zwroty i wyrażenia. Podkreśl zieloną kredką
pożegnania, a czerwoną – powitania.

Do zobaczenia!

Witam cię.
Dzień dobry!
Cześć!
Cieszę się, że cię widzę.
Żegnaj!
Serwus!

Jak się masz?

Dobranoc!

Dobry wieczór!

Miło cię widzieć.

Do jutra!

Grzecznie przywitaj się i pożegnaj z koleżanką lub kolegą. Skorzystaj z podanego

powyżej słownictwa.
Napisz starannie wybrane powitanie i pożegnanie.
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Tydzień 1 Druga klasa

1. Odszukaj imiona dzieci w tekście na stronach 6 i 7 w podręczniku. Wyjaśnij

ich pisownię. Podzielcie tablicę na pół. Po jej lewej stronie niech dziewczynki
napiszą imiona kolegów, a po prawej – chłopcy imiona koleżanek.

2. Przeczytaj uważnie podane nazwy. Zwróć uwagę na symbole. Uzupełnij tabelę.
Przeczytaj informację pod tabelą i ją zapamiętaj.

Kraków  

Wisła  

Gopło  

Tatry  

Mamry  
Opole  

Sudety
Odra

Imiona, nazwy miejscowości, rzek, jezior, gór
zawsze piszemy wielką literą.
3. Przeczytaj pozdrowienia. Odszukaj wśród nalepek brakujące informacje
i uzupełnij kartkę. Dlaczego podkreślone wyrazy napisano wielką literą?
Miejscowość, data

Nazwa ulicy i numer
Pozdrowienia

Jak spędziliśmy wakacje?

Kod pocztowy i nazwa
miejscowości
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1. Ułóż z rozsypanki wyrazowej zdanie o porozumiewaniu się ludzi.

Napisz to zdanie najpiękniej, jak potrafisz.

2. Odszukaj nalepki z obrazkami i umieść je w odpowiednich miejscach.

list

SMS

pocztówka

MMS

e-mail (mejl)
internet

rozmowa

czat

Dowiedz się, jak zmieniały się sposoby porozumiewania się ludzi. Jak było

dawniej, a jak jest dzisiaj?

3. Odszukaj w podanym zdaniu litery oznaczające samogłoski. Podkreśl je
czerwoną kredką i wypisz, oddzielając przecinkami.
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Zaułek słówek – głoski

4. Przeczytaj litery i dwuznaki. Zapisz je w zeszycie w kolejności podanej na stronie 9 w podręczniku.
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5. Przeczytaj wyrazy. Policz sylaby, głoski i litery i wpisz ich liczbę do tabeli.
Wyraz

Liczba sylab

Liczba głosek

Liczba liter

2

5

6

Podkreśl w wyrazach na czerwono samogłoski, a na niebiesko – spółgłoski.

6. Zorganizujcie w klasie konkurs „Kto najpiękniej przeczyta wierszyk”.

Gdy ktoś zapyta, powiedz tak:
litera to jest pisma znak.
Literę widzę oraz piszę,
głoskę wymawiam oraz słyszę,
czyli innymi słowy –
głoski to dźwięki mowy.
         Witold Gawdzik
Naucz się wierszyka na pamięć.

Zaułek słówek – głoski
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1. Przeczytaj wiersz i opowiedz historię kamyka w białe kropeczki.

Kamyk
Znalazłam go na górskim szlaku.
Ciemnobrązowy. W białe kropeczki.
Schowałam śliczny kamień w plecaku,
by mieć pamiątkę z długiej wycieczki.
Leży kamyczek teraz w piórniku,
wspinaczkę, Tatry mi przypomina,
bacę, owieczki, maślankę w schronisku...
Jeden kamyczek, a wspomnień – lawina.


Emilia Waśniowska
Co i komu przypomina kamyk? Jaka pamiątka tobie przypomina wakacje?

2. Przeczytaj zdanie i napisz je po śladzie. Podkreśl je w tekście wiersza.

Policz wyrazy w zdaniu. Podziel każdy wyraz na sylaby. Zaznacz podział

na sylaby pionowymi kreskami.

3. Przeczytaj wyrazy. Podziel je na sylaby i wyklaszcz rytmicznie. Połącz wyrazy
z odpowiednią grupą klocków rytmicznych.

amonit

kamień
ta

bursztyny
ta

owieczka

ta

piórko
ta

ta

4. Na jakich instrumentach mogłyby grać dzieci siedzące przy ognisku
w czasie wakacyjnej wyprawy? Narysuj
tych instrumentów.

flet
8

bębenek

gitara

Co przypomina nam wakacje?

q pod nazwami

organy trójkąt

tamburyn

bryłka

5. Wykreśl z diagramu w każdym rzędzie nazwy skarbów przywiezionych przez
dzieci z wakacji. Odczytaj i zapisz hasło, które powstanie z pozostałych liter.
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6. Jakie skarby wolno, a jakich nie wolno przywozić z wakacji? Nalep zdjęcia
pamiątek w odpowiednich miejscach w tabeli.

WOLNO

NIE WOLNO!

szyszka

kamienie

widłak

muszla róg Trytona

kora
drzewa

muszla
sercówki

kość
słoniowa

szarotka
alpejska

Zastanów się, jakich skarbów i dlaczego nie można przywozić z wakacji.
Poszukaj w dostępnych źródłach informacji na temat pamiątek pokazanych

w prawej kolumnie. Czego jeszcze nie można zbierać lub niszczyć?

Co przypomina nam wakacje?
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1. Dopasuj nazwy elementów przyrody do krajobrazów – nadmorskiego
i wysokogórskiego. Połącz je liniami.

szarotka alpejska

skaliste szczyty
hale

wydmy

słona woda

mikołajek nadmorski

kozica

Jakie charakterystyczne cechy tych dwóch krajobrazów potrafisz wymienić?

2. Ułóż z sylab na nalepkach nazwy krajobrazów zmienionych przez człowieka.
KRAJOBRAZY

rol

prze

wiel

10

Tydzień 2 Jakie krajobrazy występują w Polsce?

3. Posłuchaj tekstu lub go przeczytaj. Powiedz, jaki krajobraz opisuje.

Wydeptaną ścieżką weszła na wydmę porośniętą rzadkimi
sosenkami – policzki musnął chłodniejszy powiew. Urwisko
spadało w szeroką plażę, dalej rozciągała się bezmierna
przestrzeń szarej wody i zlewającego się z nią szarego nieba.


Jadwiga Korczakowska, „Spotkanie nad morzem” (fragment)
Do każdego pytania z ramki dopisz

odpowiedni wyraz wybrany spośród
podkreślonych w tekście. Skorzystaj
ze wzoru. Wykonaj zadanie w zeszycie.

jakimi?  jaki?  jaką?  jaka?  jakiej?  jakiego?

4. Uzupełnij pary wyrazów według wzoru. Zwróć uwagę, że w dopisanym wyrazie
muszą być dwie takie same spółgłoski obok siebie.

pustynia – pustynny

wyżyna –

nizina –



kamień –

Pobaw się z koleżanką lub z kolegą w wyszukiwanie wyrazów z innymi

podwojonymi spółgłoskami.

5. Przypomnij zasadę pisowni nazw miejscowości. Uzupełnij nazwy miast literami:
L, Z, G, D. Połącz nazwę miejscowości z odpowiednią nazwą krajobrazu.

ublin   
krajobraz
nadmorski

akopane  

krajobraz
nizinny

Jakie krajobrazy występują w Polsce?

niezno   

krajobraz
wyżynny

arłowo
krajobraz
górski
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1. Gdzie należy stosować się do podanych zasad? Połącz każde zdanie
z odpowiednim określeniem miejsca. Uzasadnij swój wybór.

Opuszczam budynek
w sytuacji zagrożenia.

Wiem, jak bezpiecznie
podróżować.

dom

Noszę znaczki
odblaskowe.

szkoła

Korzystam z urządzeń
elektrycznych pod
opieką dorosłych.

plac zabaw

Dbam o swoje
bezpieczeństwo
podczas zabaw.

Nie rozmawiam
z nieznajomymi.
Stosuję się do zasad
ruchu drogowego.

ulica

2. Przypomnij sobie numery alarmowe i zapisz je czerwoną kredką.
straż pożarna

policja

pogotowie ratunkowe

 europejski numer alarmowy

3. Odszukaj w „Wycinance” znaki drogowe i napisy. Wytnij je i naklej
w odpowiednich miejscach.

Znaki
informacyjne

Znaki
ostrzegawcze

Znaki
zakazu

Nakaz jazdy
w lewo

Dzieci

Szpital
12

Spotkanie z policjantką

Znaki
nakazu

Zakaz wjazdu
rowerów

4. Przeczytaj zagadki i napisz rozwiązania. Ułóż zdania z odgadniętymi wyrazami
i napisz je w zeszycie.

Na skrzyżowaniu ruchem kieruje,
przepisy bardzo dobrze zna.
Kiedy ma dyżur, nie leniuchuje,
o bezpieczeństwo nasze dba.

Tam, gdzie ulice dwie się krzyżują
– można zobaczyć je na planie –
mkną samochody, piesi wędrują.
Co to takiego?

5. Przeczytaj wyrazy. O czym możesz opowiedzieć, używając tych wyrazów?
skrzyżowanie ulic  znaki drogowe  przejście dla pieszych 
chodniki  samochód osobowy  rowerzyści  piesi 
sygnalizatory  policjant  straż pożarna  pogotowie ratunkowe
Nalep obrazki, którymi możesz uzupełnić skrzyżowanie. Dorysuj pojazdy

i pieszych. Zwróć uwagę na światła na sygnalizatorach.

Spotkanie z policjantką
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1. Wymień osoby występujące w opowiadaniu „Nowy uczeń” zamieszczonym

na stronach 16 i 17 w podręczniku. Przeczytajcie fragment tekstu z podziałem
na role.

2. Obejrzyj portrety dzieci. Nadaj im imiona i zapisz je pod obrazkami. Pamiętaj
o zasadzie pisowni imion.

Z którym z tych dzieci chcesz porozmawiać?

O czym byłaby ta rozmowa?

Narysuj w ramce obok portret koleżanki

lub kolegi. Napisz imię tej osoby.

  

3. Uzupełnij brakujące imiona.

Powiedz, jaką formę swojego imienia lubisz najbardziej. Napisz je w takiej

formie w zeszycie. Kto najczęściej tak się do ciebie zwraca?

14

Nowy uczeń

1. Zapoznaj się z informacją.
Kodeks ucznia to zbiór praw i obowiązków uczniów w szkole.
Pomyśl i odpowiedz, jakie zasady obowiązują w twojej szkole.

2. Przeczytaj uważnie rymowany „Kodeks ucznia” zamieszczony na stronach
18 i 19 w podręczniku. Odegrajcie w klasie scenki, w których każde z was
wypowie inną rymowankę.

3. Przeczytaj rytmicznie wybraną rymowankę z podręcznika, dzieląc tekst

na sylaby. Przepisz ją do zeszytu i podkreśl każdą sylabę zieloną kredką.

4. Odszukaj w tekście „Kodeks ucznia” cztery pary rymujących się wyrazów,
na przykład: klasie – hałasie. Napisz je starannie.

5. Przeczytaj informację i przyjrzyj się uważnie zapisowi.
Oto pięciolinia. Składa się z pięciu linii i czterech pól. Na jej początku
znajduje się klucz wiolinowy.

1

2

3

4

5

4
3
2
1

1

2

3

4

5

4
3
2
1

Napisz po śladzie kolejne numery linii według wzoru. Pokoloruj pola takimi

kolorami, jakimi zapisano ich numery.

6. Napisz po śladzie klucz wiolinowy. Poćwicz pisanie klucza bez odrywania ręki.

Kodeks ucznia
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1. Odszukaj właściwe zakończenie zdania. Przepisz starannie utworzone zdanie.
Decybele są to
 belki, które nosi drwal.

 duże bąble w oranżadzie.

 jednostki poziomu natężenia dźwięku.

2. W opowiadaniu „Straszliwe decybele” zamieszczonym na stronach 20 i 21

w podręczniku znajdź i przeczytaj najpierw cicho, a potem głośno fragment,
który mówi o tym, kiedy decybele mogą być „straszliwe”.

3. Odszukaj w opowiadaniu „Straszliwe decybele” trzy zdania, które zaczynają się
od podanych poniżej wyrazów. Przepisz te zdania.

Policz wyrazy w każdym zdaniu i zapisz ich liczbę w okienkach obok zdań.

4. Uzupełnij informacje dotyczące zdań z ćwiczenia 3. odpowiednimi wyrazami
z nalepek. Przeczytaj te zdania z właściwą intonacją.

Pierwsze zdanie jest zakończone
Drugie zdanie kończy
Na końcu trzeciego zdania stoi
16

Tydzień 3 Straszliwe decybele

.
.
.

5. Ułóż i napisz trzy zdania z wybranymi wyrazami z ramki. Pierwsze zakończ
kropką, drugie – znakiem zapytania, a trzecie – wykrzyknikiem.

drażnić  potężna  żurek  życzliwie  może  poważnie  dużo

6. Jaką literę zastępuje żółty rysunek? Przepisz do zeszytu wyrazy z tą literą.
Na du

ej wyspie

Dziś zakwitły

yje mały
ółte

ółw.

onkile.

7. Przeczytaj informację. Przyjrzyj się zapisowi nutowemu. Zwróć uwagę
na wartości nut.

Na pierwszej linii pięciolinii zapisujemy za pomocą nut dźwięk mi (e).

w

mi
(e)

h

mi
(e)

h

mi
(e)

q q q q

mi
(e)

mi
(e)

mi
(e)

mi
(e)

Przepisz uważnie powyższy zapis nutowy. Zapamiętaj, gdzie leży mi (e).

Wytnij z „Wycinanki” klocki rytmiczne wraz z wartościami. Uporządkuj

klocki od najdłuższego do najkrótszego. Przyklej je w zeszycie.

8. Zaśpiewaj dowolną piosenkę o jesieni najpierw głośno, a potem cicho.
Straszliwe decybele
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1. Powiedz, czego można się dowiedzieć o hałasie z wiersza „Hałas” ze strony 22
w podręczniku. Podkreśl zdania, które pasują do treści wiersza.

Hałas nie ma czasu. Trzeba prosić hałas o ciszę. Hałas ma
bardzo dużo czasu. Hałas wędruje borem, lasem. Hałas
najbardziej lubi ciszę. Nie wiadomo, którędy wędruje hałas.
2. Czerwoną pętlą otoczono rodzinę wyrazu hałas. Głośno przeczytaj te wyrazy.
hałas

cicho

cichutko

hałasująca

hałasować

cichuteńko

pohałasować

hałaśliwy

cichnący

Powiedz, do jakiej rodziny należą pozostałe wyrazy. Przeczytaj je cicho.

3. Przeczytaj wyrazy. Wpisz litery, które zastępują fioletowe rysunki. Ułóż zdanie
z wybranym wyrazem z każdej kolumny. Zapisz te zdania w zeszycie.

armonia

ulajnoga

alinka

iacynt

ipopotam

arfa

uśtawka

ubert

ortensja

iena

4. Przeczytaj informacje. Obejrzyj zdjęcia i połącz z nimi zdania.
Służy do głośnego
powiadamiania ludności
o różnych wydarzeniach.

Służy
do ostrzegania
przed przejazdem
pojazdów
uprzywilejowanych.
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Hałas

5. Wytnij z „Wycinanki” obrazki przedstawiające różne źródła dźwięku. Przeczytaj
informacje, ułóż i przyklej obrazki na schemacie zgodnie ze wskazówkami.
ÆÆ Najciszej jest w lesie, nawet gdy wieje wiatr.

ÆÆ Jeśli na szkolnym korytarzu wszyscy krzyczą, to może być

tak samo głośno jak na koncercie zespołu rockowego, choć
tam są wielkie głośniki.
ÆÆ Startujący samolot jest najgłośniejszy.
ÆÆ Głośno nastawione radio może być trochę głośniejsze
niż jadący samochód, ale cichsze od pociągu.
ÆÆ Jadący samochód jest głośniejszy niż szumiące drzewa.
ÆÆ Jadący pociąg jest cichszy od dźwięku młota pneumatycznego.

cicho

głośno

6. Nalep w odpowiednich miejscach nazwy lekarskich specjalności.
Larynx (larynks) to w dawnym języku greckim „krtań”, zatem
laryngolog to lekarz zajmujący się chorobami krtani i gardła.
Oculus (okulus) to po łacinie „oko”, więc lekarz leczący oczy
to

. Dens to po łacinie „ząb”, dlatego na lekarza

leczącego zęby mówimy
Hałas

.
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1. Określ, w jaki nastrój wprowadza wiersz „Jesień” ze strony 24 w podręczniku.
Skorzystaj z podanego słownictwa. Odpowiedz pełnym zdaniem.

zaduma  smutek  tęsknota
2. Odszukaj w wierszu nazwy czynności i dopisz je w odpowiednich miejscach.

Narysuj ilustrację do wiersza.
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3. Obejrzyj uważnie zdjęcie kosza z darami jesieni zamieszczone w podręczniku

na stronie 25. Powiedz, które z nich pochodzą z lasu, a które – z ogrodu. Napisz
po trzy wybrane nazwy w odpowiednich miejscach.

las

ogród

4. Pokoloruj ramki ze zdaniami opisującymi oznaki jesieni.
Kwitną drzewa owocowe.
Z dębów spadają żołędzie.

Ptaki odlatują do ciepłych krajów.
Dni robią się coraz krótsze.
Z drzew spadają liście.

Wracają bociany, jaskółki i skowronki.
W górach budzą się świstaki i niedźwiedzie.
5. Czy wiesz, jakie temperatury są w Polsce jesienią, a jakie – latem? Otocz zieloną

pętlą obrazek, na którym termometr wskazuje letnią temperaturę. Narysuj
pomarańczową pętlę wokół tego obrazka, na którym pokazano jesienną pogodę
i jesienną temperaturę.
°C
20
15
10
5
0
5
10
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1. Posłuchaj fragmentu wiersza. Otocz pętlami nazwy znaków przestankowych: . , ? !
Odszukaj na rysunku odpowiednie znaki i połącz je z pętlami.

Znaki przestankowe
Prowadziły raz rozmowę
Różne znaki przestankowe.
Rzekł dwukropek: „Mógłbym przysiąc,
Że tu jest dwukropków z tysiąc,
Bo beze mnie nie ma zdania…”
„A bez znaku zapytania?...” [...]
„O, przepraszam – rzekł przecinek –
Mógłbym wziąć to za przycinek,
„Niezły komik, niezły zbytnik!” –
Bez przecinka nie ma zdania…”
Zirytował się wykrzyknik. –
„A bez znaku zapytania?...”
„Nie chcę chwalić się przed nikim,
Ale jestem wykrzyknikiem!” [...]
Kropka, słysząc te hałasy,
Sprowadziła dwa nawiasy:
„Cni panowie, zacne panie,
Zamykamy całe zdanie!
Koniec! Kropka! Odpoczynek!” [...]

Jan Brzechwa
Wyjaśnij znaczenie wyrazów podkreślonych w wierszu. Skorzystaj z różnych
źródeł informacji.

2. Przeczytaj tekst. Podziel go na zdania. Wstaw ołówkiem odpowiednie wielkie
litery i znaki przestankowe (interpunkcyjne).

zisiaj w szkole uczyliśmy się o różnych znakach
o znakach interpunkcyjnych i drogowych
do domu
22

uż wiem

ówiliśmy

o mamy zadane

araz odrobię pracę domową

Tydzień 4 Zaułek słówek – litery, znaki przestankowe

3. Ułóż i napisz w zeszycie trzy zdania. Zakończ każde zdanie innym znakiem
przestankowym.

4. Porozmawiajcie w klasie o tym, co oznaczają podane piktogramy. Gdzie można
je zobaczyć?

Obejrzyjcie piktogramy używane w podręczniku i w ćwiczeniach. Do czego

one służą?

5. Jak mogłyby brzmieć zdania przedstawione za pomocą rysunków? Zapisz swoje
propozycje.

Za pomocą rysunków zapisz wymyślone przez siebie zdanie. Daj je

do odczytania koleżance lub koledze z ławki.

Zaułek słówek – litery, znaki przestankowe
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1. Przeczytaj zagadkę i napisz rozwiązanie.
Wiele literek tworzy ten szereg. 
2. Zagraj w grę zamieszczoną w podręczniku na stronach 28 i 29. Gdy staniesz

na polu ze spółgłoską, podaj dwa słowa, w których jest ona na początku, a gdy
staniesz na polu z samogłoską, podaj dwa słowa zawierające tę samogłoskę.

3. Napisz cały alfabet. Zwróć uwagę na kolejność liter. Przeczytaj głośno wszystkie
litery i je policz.

aAąbBcCćĆdDeEęfFgGhH
iIjJkKlLłŁmMnNńoOóÓ
pPrRsSśŚtTuUwWyYzZźŹżŻ

4. W każdym rzędzie uzupełnij wyrazy takimi literami, by słowa były
uporządkowane w kolejności alfabetycznej.

ocian,
itara,
braz,
24

Gra – Alfabet

egła,

ma,

uśtawka,
semka,

iłka,

rewno,

gła,
ebus,

ezioro,
ernik,

kran
olano
wistak

5. Czy pamiętasz, że dwuznak zapisujemy za pomocą dwóch liter? Otocz pętlą

okładki książek, na których są dwuznaki. Zapisz w zeszycie wszystkie te dwuznaki
w kolejności alfabetycznej.

6. Przyjrzyj się elementom liter. Dopisz brakujące fragmenty. Porównaj swoje
pomysły z propozycjami innych dzieci w klasie.

7. Spróbuj ułożyć melodię do alfabetu. Zaśpiewaj utworzoną piosenkę w klasie.
8. Przeczytaj informację. Przyjrzyj się zapisowi nutowemu. Zwróć uwagę
na wartości nut.

Na drugiej linii pięciolinii zapisujemy za pomocą nut dźwięk sol (g).

w

sol
(g)

h

sol
(g)

h

sol
(g)

q q q q

sol
(g)

sol
(g)

sol
(g)

sol
(g)

Przepisz uważnie powyższy zapis nutowy. Zapamiętaj, gdzie leży sol (g).

Gra – Alfabet
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1. Przeczytaj wyrazy. Odszukaj je w tekście na stronach 30 i 31 w podręczniku.
lejecie  tyjecie  jecie  myjecie
2. Odczytaj zdanie z plątaninki. Napisz je starannie.
Roz

zy

dwóch

mo

na
sób

na

giem.

lo

o

wa

wa

dia

jest

3. Przeczytaj każdy wyraz kilka razy z rzędu. Czytaj coraz szybciej. Co zauważasz?
Zapisz słowa, które słyszysz.

masło –

ciepło –

 lato –

Poszukaj kilku innych dwusylabowych wyrazów, które po zamianie kolejności

sylab utworzą nowe słowa.

4. Odczytaj wyrazy i napisz je w zeszycie. Ułóż zdania z wybranymi wyrazami.
od
u

nad
roz
po

5. Przeczytaj dialog. Ułóż i zapisz w zeszycie dialog według tego wzoru.
Użyj różnych znaków kończących zdania.

– Co dziś zjemy na kolację?
– Przygotujemy kanapki z serem i owoce.
– Umyjmy ręce!
26

Rozmowa

1. Przyjrzyj się obrazkom. Ponumeruj je w odpowiedniej kolejności zgodnie

z opowiadaniem zamieszczonym na stronach 32 i 33 w podręczniku. Nadaj
obrazkom tytuły i zapisz je w zeszycie.

Na podstawie historyjki obrazkowej opowiedz w klasie przygodę pana

Mikołaja.

2. Odszukaj dwie rodziny wyrazów. Pokoloruj każdą z nich inną kredką. Wybierz
po dwa wyrazy z każdej rodziny, ułóż z nimi zdania i zapisz w zeszycie.

ustawiać

uwaga

otwarty

uważać

odważyć się

nieuwaga

odważnie

odważny

odwaga

3. Poniżej za pomocą alfabetu, którym posługują się osoby niesłyszące, pokazano
dwa wyrazy. Przeczytaj je i przyjrzyj się ułożeniu dłoni.

L

E

W

M

I

K

O

Ł

A

J

Dowiedz się, jak wyglądają inne litery alfabetu oraz znaki języka migowego.

Spróbuj pokazać na migi swoje imię.

Pan Mikołaj ratuje lwa
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1. Odszukaj w tekście na stronach 34 i 35 w podręczniku nazwy zwierząt i wpisz je
w odpowiednie miejsca tabeli.

Nazwy zwierząt

Co robią?

2. Przeczytaj zdania, zapamiętaj je i napisz kolejno z pamięci w zeszycie.
Mały niedźwiadek zasnął w gawrze.
Zmęczone sowy drzemały na gałęzi drzewa.
3. Przeczytaj, co robią zwierzęta. Podaj ich nazwy. Naśladuj wydawane przez
nie odgłosy.

ćwierkają  brzęczą  piszczą  beczą  muczą  rżą 
gdaczą  gęgają  kwaczą  kwiczą
Wyjaśnij, co to są wyrazy dźwiękonaśladowcze. Poszukaj informacji

w dostępnych ci źródłach wiedzy.

4. Napisz poprawnie na pięciolinii klucz wiolinowy, a za pomocą czterech

ćwierćnut – dźwięk mi, dwóch półnut – dźwięk sol i całej nuty – dźwięk mi.
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Jak porozumiewają się zwierzęta?

5. Niektóre zwierzęta oprócz dźwięków, które możemy usłyszeć, wydają również
takie, których ludzkie ucho nie potrafi wychwycić. Połącz liniami zdjęcia
zwierząt z odpowiednimi opisami.

Słucham echa własnych pisków, żeby móc
w ciemnościach upolować owady na kolację
i nie rozbić przy tym głowy o drzewo.
Te dźwięki są bardzo wysokie.
W wodzie słabo widać, ale świetnie
słychać. Wydaję bardzo wysokie dźwięki,
które pozwalają mi polować pod wodą,
a członkowie stada poznają mnie po głosie.
Kiedy jestem daleko, aby porozumieć
się z resztą stada, używam bardzo
niskich dźwięków. Najlepiej je słychać
z dużej odległości.
6. W jaki sposób porozumiewa się pies? Co by powiedział, gdyby umiał mówić?
Uzupełnij obrazki dymkami wyciętymi z „Wycinanki”.

Jak porozumiewają się zwierzęta?
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1. Przeczytaj fragment wiersza z odpowiednią intonacją – najpierw po cichu,
a potem głośno.

Bajka o jesiennym szalu
[...] Przechodziły właśnie dzieci.
– Patrzcie! Liście na bukiecik!
Ten za duży, ten za mały… –
długo w liściach przebierały. [...]
Szedł na spacer lis Chytrusek.
– Jakąś psotę zrobić muszę.
Wiem!… Jesieni szal rozrzucę!
Szast, prast – kitą, i już uciekł!
Lecą liście rozrzucone... [...]


Elżbieta Ostrowska
Co robiły dzieci w lesie?
Na jaki pomysł wpadł lis? Jaką psotę zrobił?
Jak myślisz, z czego był zrobiony szal Jesieni? Podkreśl odpowiedni fragment

w wierszu.

Narysuj na kartce z bloku szal Jesieni. Możesz też zrobić wyklejankę z liści.

2. Otocz pętlą w wierszu z ćwiczenia 1. wyrazy z u. Przeczytaj je głośno i wyraźnie.
Wypisz je w kolejności alfabetycznej.

3. Jaką literę zastępuje różowy rysunek? Uzupełnij litery w wyrazach. Przepisz dwa
wybrane zdania do zeszytu.

Pod d

żym b

Leśniczy dł
Wiewiórka sz
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kiem mrówki zb

go sł

chał sz

kała w dzi

Tydzień 5 Jakie tajemnice kryje las?

m
pli zg

dowały mrowisko.
leśnych drzew.
bionych smakołyków.

