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1. Wypowiedz podane niżej głoski, obserwując w lusterku ruchy warg. Wskaż te
głoski, przy których wymawianiu nie można szeroko otworzyć ust.

t – rz – e – b – a

* fonetyczny – dotyczący
nauki o głoskach (fonetyki).

p – o – sz – a – l – e – ć

2. Powiedz, jaką literą należy uzupełnić każdy z wyrazów w zestawie. Wymyśl podobny zestaw słów i zapisz go w zeszycie.

● d

ch, brz

ch, r

ch

● m

ż, w

s, wstrz

s

● k

s, wł

s, gł

s

Zapamiętaj!
Głoski dzielimy na:
samogłoski: a, ą, e, ę, i, o, u (ó), y.

spółgłoski, np. b, c, d.

Wymawiamy je głośniej, z szerzej
otwartymi ustami. Dzięki nim można
tworzyć wyrazy.

Przy ich wymawianiu narządy mowy
(m.in. język, zęby, wargi) zbliżają się do siebie.
Spółgłoski nie tworzą wyrazów samodzielnie.

3. Wskaż samogłoski w każdym wyrazie podanego zdania.
Szkoła nie musi być nudna, o dobrą atmosferę warto dbać.

4. Wskaż spółgłoski w każdym wyrazie podanych zdań.
Co to jest lekcja? Jest to czas potrzebny na przygotowanie się do przerwy.

5. Podziel litery na dwie grupy: samogłoski i spółgłoski. Z wybranych liter ułóż jak
najdłuższe wyrazy. Zapisz je w zeszycie.

ciaznwieszkdzatmiucznymosktorn
iarbzżyłyzeńteższkoczionzłoekmi
ęwidzynaniamialeęwolstrzeuc
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6. Z rozsypanki literowej ułóż wyrazy nazywające wyposażenie ucznia w dawnej szkole.
● e, a, j, k, t – dawniej zeszyt.
● a, a, a, ł, r, k, m, z – szklany pojemnik na atrament, umieszczany w ławce

szkolnej lub na biurku.
● a, a, ó, k, l, s, t, w – cienka, wydłużona blaszka z ostrym końcem, umiesz-

czona w obsadce, służąca do pisania atramentem.

7.

Czasem lekcje w szkole przypominają jazdę na pewnym urządzeniu. Poznasz
jego nazwę, jeżeli uzupełnisz wyraz spółgłoskami wybranymi z podanego zestawu
czytanymi po kolei. Zapisz to słowo w zeszycie.
● a, u, r, ę, e, l, ą, l, i, r, ó, c, y, s, t, o, r, ę

o

e

o

a

e

Stosując tę samą regułę, odkryj nazwę innego urządzenia wywołującego duże emocje.
● u, d, ó, b, ę, l, ą, s, k, i, y, m, ł, n

i

a

e

i

y

8. Uzupełnij wyrazowe karuzele. Powiedz, jaką samogłoskę trzeba wstawić w środ-

kową część każdego schematu, aby litery czytane od niebieskiego do żółtego kółka
tworzyły trzygłoskowe słowa. Zapisz je w zeszycie.
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r
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r

g
w
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1.

Wypowiedz podane niżej wyrazy, jednocześnie klaszcząc, tak jakbyś dopingował
swoją klasę podczas zawodów sportowych. Zapisz w zeszycie cząstki, na które podzieliłeś każde słowo, i podkreśl wszystkie samogłoski.
● Szkoła marzeń! ● Ananasy naszej klasy! ● Czwarta „a” wygrywa!

2. Dopasuj podane cząstki do ołówków tak, aby każdy z nich mógł napisać cztery
słowa. Zapisz je w zeszycie.

-szyt, -puł, -ro, -będź, -bra, -da, -such, -gar, -wa, -pa, -ła, -lić
Wzór:

kre-

da

dens

ła-

ska

my

szko-

ze-

Zapamiętaj!
Samogłoski (samodzielnie lub z towarzyszącymi im spółgłoskami) tworzą sylaby.

Sylaba to cząstka wyrazu wymawiana podczas jednego wydechu. Jej ośrodkiem jest samogłoska,
np. wyraz szkolny ma dwie sylaby (szkol–ny), a wyraz rok ma tylko jedną sylabę.
Przenosząc wyraz do następnej linii, dzielimy go zgodnie z podziałem na sylaby.

3. Podziel podane wyrazy na sylaby. Wyjaśnij znaczenie każdego słowa. Skorzystaj
ze słowników w szkolnej bibliotece.

● poliglota ● erudyta ● geniusz
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4. Podaj nazwy elementów wskazanych na rysunku i podziel je na sylaby. Z pierw-

szych sylab tych wyrazów powstanie słowo. Ułóż z nim zdanie i zapisz je w zeszycie.

5. Pogrupuj wyrazy z wiersza na: jednosylabowe, dwusylabowe
we
i trzysylabowe. Policz, ile jest sylab w każdej linijce wiersza.

Igor Sikirycki Znawca
Zna marki aut, zna ich zalety,
Wie, jakich marek są zegarki,
Lecz jako uczeń sam, niestety,
Na razie nie ma dobrej marki.
● Wyjaśnij, co oznacza zwrot: „nie mieć dobrej marki”.

6. W wierszu rozsypało się kilka wyrazów. Złóż sylaby tak, aby utworzyć słowa pasujące do tekstu.

Igor Sikirycki Śpiewaczka
Ewa ma ponoć
I świat

nie lada
podbić piosenką.

Jeśli w tym nie tkwi gruba
Czemu na

[lent – ta]
[rza – za – mie]
[da – sa – prze]

śpiewa tak cienko? [cjach – lek]

● Wyjaśnij, co oznacza zwrot: „cienko śpiewać”.
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7.

Podaj przykłady wyrazów, w których poniższe samogłoski samodzielnie tworzą
sylabę.
● a – Ala

● e – Ewa

● o – Ola

● u – Ula

8. Policz sylaby w podanych zdaniach. Powiedz, ile sylab jest przed kreską i po
kresce.

● Po szkole mamy / czas na zabawę.
● Trzeba przecież / trochę odpocząć.
● Jutro znowu / trudny dzień.

Wskaż zdanie, w którym
a. liczba sylab jest większa po prawej stronie.
b. liczba sylab jest jednakowa po obu stronach.
c. liczba sylab jest większa po lewej stronie.

9.

W podanych wyrazach wskaż miejsca, w których można je podzielić przy przenoszeniu do następnej linijki. Które słowa należy zapisać w całości w jednej linii?
● Żart wywoła uśmiech. ● Czasami brak słów. ● Spryt zawsze przydatny.

10. Przepisz do zeszytu podany tekst, uzupełniając go wyrazami z ramki. Pamiętaj
o poprawnym przeniesieniu ich do następnej linijki.

Lekcja w szkole w czasach paleozoiku
Nauczycielka wykuwa na kamiennej

-

pytanie:
– Ile to jest 2+2?
Wzywa do odpowiedzi Jasia, który
się zastanawia. Nagle słychać
huk i unoszą się tumany kurzu.
pyta surowo:
– Dzieci! Kto rzucił ściągę?!

-

●
●
●
●

Nauczycielka
długo
straszny
tablicy
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Rzeczownik i jego znaczenia
Kto?

1. Przyjrzyj się uważnie rysunkowi i powiedz, co na nim widzisz.

Osoby
Co?
Rzeczy
Zwierzęta
Rośliny

2. Nazwij uczucia i emocje, które dostrzegasz w zachowaniu osób przedstawionych na rysunku. Użyj podanych wyrazów.

● przyjaźń ● miłość ● przywiązanie ● zdenerwowanie ● złość ● tęsknota
● żal ● smutek ● strach ● zawstydzenie ● rozbawienie ● cierpienie

3. Wypisz w zeszycie nazwy zjawisk przyrody widocznych na rysunku za oknem.

Zapamiętaj!
Rzeczownik to część mowy, która nazywa:
● osoby, np. syn, ● zwierzęta, np. pies, ● rzeczy, np. płot, ● rośliny, np. dąb a także:
● zjawiska, np. burza, ● uczucia, np. miłość.
Rzeczowniki nazywające osoby odpowiadają na pytanie kto?,
a pozostałe odpowiadają na pytanie co?.
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4.

Przyporządkuj podane związki wyrazowe do ich znaczeń. Wymień rzeczowniki,
które nazywają osoby. Ułóż zdanie z wybranym związkiem i zapisz je w zeszycie.
być z kimś za pan brat

wszyscy razem, zgodnie

jak jeden mąż

czynić większe szkody, próbując coś naprawić

ani brat, ani swat

przyjaźnić się z kimś, świetnie kogoś znać

dziecko szczęścia

bardzo podobny do ojca

wykapany ojciec

osoba obojętna dla kogoś, obca

wylewać dziecko z kąpielą

osoba, która ma stałe powodzenie w życiu

5. Utwórz pary słów nazywających osoby o przeciwstawnych cechach. Do podanych rzeczowników dobierz poniższe wyrazy, np. mędrzec – głupiec.
● atleta ● tchórz ● milczek ● mężatka ● biedak
● brzydal ● amator ● wróg
● bohater

● przyjaciel

● zawodowiec

● panna

● chuchro

● gaduła

● bogacz

● piękniś

6. Podaj różne znaczenia rzeczowników.
Wzór:

owad

zamek

kula

kokarda pod szyję

granat

pióro

mucha

7.

Uporządkuj alfabetycznie podane rzeczowniki nazywające różne zjawiska przyrody. Wyjaśnij nieznane słowa. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.
● śnieżyca ● zaćmienie ● huragan ● cyklon ● mgła ● grad ● nawałnica
● zorza ● szadź ● szron ● rosa ● mżawka ● gołoledź ● bryza ● odpływ

8. Jakie uczucia wyrażają zamieszczone poniżej emotikony? Nazwij każde uczucie
dwoma rzeczownikami o podobnym znaczeniu.
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1. Dowiedz się, dokąd w piątkowy wieczór wybiorą się Ania i Piotrek. Przejdź drogę,
stąpając tylko po słowach, które odpowiadają na pytania: jak?, gdzie?, kiedy?.

kule

złe
wolno

kino

role
szybko

stare
teatr
mocne

różowy

daleko
granice

dobrze
późno

2. Utwórz od podanych przymiotników wyrazy, które określą cechy czynności i stanów.
Wzór: świetny rysunek – jak rysuje? – świetnie
● zły wygląd – jak wygląda?
● miły uśmiech – jak się uśmiecha?
● cicha mowa – jak mówi?
● szybki chód – jak chodzi?
● wyraźne pismo – jak pisze?
● ładny śpiew – jak śpiewa?

3. Przeczytaj podane wyrazy. Postaw pytania, na które odpowiadają.
● daleko ● niebawem ● potem ● rano

przyjęcie
urodzinowe
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Zapamiętaj!
Przysłówek to nieodmienna część mowy, która określa:

●

sposoby wykonywania czynności, cechy
stanów. Odpowiada wtedy na pytanie jak?,
np. uczy się pilnie, czuje się dobrze.

●

okoliczności czynności, stanów.
Odpowiada wtedy na pytanie gdzie?,
kiedy?, np. wyjechał daleko, czasami
myślał.

Przysłówki najczęściej tworzone są od przymiotników, np. pięknie (od piękny), gęsto (od gęsty).

4.

Wypisz z tekstu do zeszytu przysłówki i czasowniki, które są przez nie określane.
Poprowadź strzałki od wyrazu określającego do określanego.

Dzisiaj są urodziny Kasi. Ania nie zastanawiała się długo nad prezentem.
Wiedziała przecież, że jej przyjaciółka bardzo lubi pluszaki. Starannie
zapakowała niedużego króliczka. U solenizantki zjawiła się punktualnie
o szóstej. Przywitała się z nią serdecznie, złożyła życzenia i wręczyła
paczuszkę. Mocno zdziwiła się, że Kasia ma markotną minę. Rozejrzała
się dookoła. Wszyscy goście już siedzieli przy stole, a na półce stało kilka
pluszowych króliczków w tym samym kolorze… Na szczęście kiedy na stole
pojawił się tort, humory wszystkim wróciły i później bawili się świetnie.
Najciekawsze były gry językowe.

5. Wyjaśnij znaczenie powiedzeń, dobierając odpowiednie przysłówki z ramki.
● bezmyślnie ● brzydko ● całkowicie ● nagle ● niezdarnie ● spokojnie
● Bazgrze jak kura pazurem – pisze

.

● Minęło jak ręką odjął – ból ustąpił

.

● Polega na nim jak na Zawiszy – ufa mu

.

● Porusza się jak słoń w składzie porcelany –

.

● Powtarza jak papuga –

.

● Śpi jak dziecko –

.
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6. Wskaż przysłówki, które pochodzą od przymiotników. Pierwsze litery tych wyrazów utworzą hasło – dawną nazwę prezentu, który przywożono z podróży.

● bardzo ● grubo ● prawie ● czasami ● pojutrze ● ostrożnie ● średnio
● inaczej ● ciepło ● idealnie ● ledwie ● niefortunnie ● dzisiaj ● identycznie
● ekskluzywnie ● czerwono

7.

Zgadnij, którzy sławni ludzie zostali opisani w anegdotach. Wyszukaj w podanych tekstach przysłówki z cząstką nie pochodzące od przymiotnika oraz przysłówki
z cząstką nie niepochodzące od przymiotnika. Przepisz do zeszytu i uzupełnij zdanie
dotyczące zasad ortografii.

Młodzieniec żalił się X, że świat niesprawiedliwie traktuje artystów.
– Malowałem ten obraz przez cały dzień, a od roku nie mogę go sprzedać.
– Pośpiech nie zawsze jest dobrym doradcą – rzekł X. – Jeśli następnym razem
będzie pan tworzył swoje dzieło przez rok, to sprzeda je pan w jeden dzień.

♦♦♦
Y ubierał się niestarannie. Pewnego dnia ktoś niegrzecznie go zagadnął:
– Czy ten przedmiot na pana głowie jest kapeluszem?
Y z niewzruszonym spokojem odpowiedział:
– Czy ten przedmiot pod pana kapeluszem jest może głową?
● Przysłówki pochodzące od przymiotnika piszemy z cząstką nie

słówki, które nie pochodzą od przymiotnika, piszemy z cząstką nie

, a przy.

8. Ułóż z rozsypanych sylab przysłówki przeciwne do podanych i zapisz je w zeszycie.
● poprawnie ● pomyślnie ● odpowiednio ● wystarczająco ● miło
● interesująco

nie

wie

pra

ta

wo
nie

dło

nie
szczęś

nie

dos

sto

przy

nie

nie

li

wie

wi

nie

nie

je

ka
sow

cie

mnie

tecz

Klucz do odpowiedzi
Hans Christian Andersen
– 2 przysłówki pochodzące
od przymiotnika.
Jan Matejko
– 1 przysłówek pochodzący
od przymiotnika
i 1 przysłówek
niepochodzący
od przymiotnika.

