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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasy 2-3



KLASA 2  

2

ROZWIJAMY
umiejętności

Nasza oferta uzupełniająca pomaga indywidualizować pracę 
z uczniami – pozwala rozwijać ich zainteresowania i talenty, 
utrwalać umiejętności czytania, pisania i liczenia, a przede wszystkim 
skoncentrować się na potrzebach edukacyjnych każdego dziecka. 
Publikacje uzupełniające WSiP to nieoceniona pomoc dla każdego 
ucznia i nauczyciela.



  KLASA 3
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Pomoce
W RUCH

„POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ. 
POKAŻ MI, A ZAPAMIĘTAM. 
POZWÓL MI ZROBIĆ, A ZROZUMIEM…”

Konfucjusz

Kuferek ucznia to niezwykła 
wyprawka dla dzieci w klasach 1–3!

Pomoce edukacyjne zebrane 
w Kuferku pozwolą dzieciom 
rozwijać kompetencje z zakresu 
edukacji polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej, 
plastycznej i ruchowej.

DZIECKO POTRZEBUJE DZIAŁAŃ 
NA KONKRETACH.
Pomoce edukacyjne znajdujące się w Kuferku 
ucznia sprawią, że kształcenie różnych 
umiejętności stanie się atrakcyjną zabawą.

KLASA 2 pOMOCE EDUKACYJNE
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Pomoce
W RUCH tabliczka suchościeralna

pisak suchościeralny

kolorowe klocki

patyczki piankowe

miarka krawiecka

grzechotka rytmiczna

lupa

liczydło sznurkowe

woreczek gimnastyczny
pchełki

kostki

linijka do czytania

pOMOCE EDUKACYJNE KLASA 3
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NOWY WYMIAR
edukacji

Plansze interaktywne to nowoczesny 
produkt, który zabierze Twoją klasę 
w niezwykłą multimedialną podróż.

Ta najwyższej jakości pomoc dydaktyczna 
wprowadza nowy standard nauczania.

Plansze doskonale poszerzają wiadomości 
uczniów i czynią lekcje atrakcyjnymi dzięki:

 z filmom edukacyjnym,

 z animacjom,

 z nagraniom i dźwiękom,

 z komentarzom lektora,

 z ćwiczeniom interaktywnym i quizom,

 z galeriom zdjęć.

KLASA 2 MULTIMEDIA
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 z Ciekawe wprowadzenie nowych treści.

 z Aktywizacja całej klasy.

 z Atrakcyjny sposób powtórzenia materiału.

 z Duży wybór dodatkowych zdjęć, reprodukcji, muzyki, filmów.

MULTIMEDIA KLASA 3
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POPISZ SIĘ
 pisaniem!

Pisanie to jedna z najważniejszych 
umiejętności, które uczeń zdobywa w szkole, 
dlatego tak ważne jest ćwiczenie i rozwijanie 
go na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Zeszyty Piszę do klas 2 i 3 z serii Galeria 
możliwości zawierają ćwiczenia wymagające od 
dziecka różnych typów aktywności, takich jak:

 z przestawianie liter i sylab,

 z tworzenie nowych wyrazów oraz układanie 
zdań z rozsypanek,

 z pisanie wybranych form wypowiedzi.

UCZEŃ POZNAJE ZDROBNIENIA, WYRAZY 
PRZECIWSTAWNE I BLISKOZNACZNE, ZWIĄZKI 

FRAZEOLOGICZNE I PRZYSŁOWIA.

KLASA 2 pISANIE
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pRZEWRÓĆ STRONĘ
i zajrzyj do środka publikacji!

pISANIE KLASA 3
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OR

List

1 Przyjrzyj się uważnie zaadresowanej kopercie, a�następnie nalep kopertę 
i�znaczek oraz zaadresuj list do swojej koleżanki lub swojego kolegi. 

Galeria możliwości. Piszę. Klasa 210



OR

List

Parę dni temu byliśmy 

 Widzieliśmy 

 Najbardziej jednak 

podobał mi się po Wiśle 

i sklep

Może kiedyś razem pojedziemy

Serdecznie pozdrawiam

2 Napisz list do koleżanki lub kolegi. Opowiedz o klasowej wycieczce 
do�Torunia. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 

rejs statkiem • Droga...! • Drogi...!
• dużo zabytków • na wycieczce w Toruniu

• z toruńskimi piernikami • do Torunia

Ełk, 12 marca 2013

Galeria możliwości. Piszę. Klasa 2 11



Ortografia

1

2

Dopisz wyrazy i podkreśl litery według wzoru.

Wpisz w odpowiednie miejsca: ć, ci, dzi, dź, ń, ni, ś, si, ź lub zi.

ma Rozalia czuła się bardzo samot e. Jej przyjaciel – pa

królowej przepadł bez wie . Pewnej nocy ma Rozalia, 

edząc na� anie jakiego  budynku, poczuła 

niezwykle przyjemną wo . Postanowiła sprawdzi , 

co tak pięk e pach e. 

Kiedy przefrunęła na drugą stronę budynku, okazało się, że za atką 

stoi sło ! ma Rozalia z�za ekawieniem podfrunęła do sło a. 

Biedny próbował posmarowa  sobie stopy ma ą na odciski, 

ale nie mógł do ęgną  tylnych nóg. To�ma  tak cud e 

pach ała! ma Rozalia zaproponowała pomoc. Od tej pory 

troszczyła się o�sło a – smarowała mu stopy ma ą, podawała 

kap e. A�sło  rozmawiał z� mą, hu tał ją na swej trąbie i�jej 

piewał. Którego  d a powie ał: „Droga Rozalio, 

jeste  moją przyja ółką!”.

cień – 

gałąź –

paproć –

– skronie

– misie

Galeria możliwości. Piszę. Klasa 312



Ortografia

1

2

Dopisz wyrazy i podkreśl litery według wzoru.

Wpisz w odpowiednie miejsca: ć, ci, dzi, dź, ń, ni, ś, si, ź lub zi.

ma Rozalia czuła się bardzo samot e. Jej przyjaciel – pa

królowej przepadł bez wie . Pewnej nocy ma Rozalia, 

edząc na� anie jakiego  budynku, poczuła 
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Kiedy przefrunęła na drugą stronę budynku, okazało się, że za atką 
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cień – 

gałąź –

paproć –

– skronie

– misie

Ortografia

3

4

Pokoloruj w wyrazach dwuznaki według kodu: rz – na niebiesko, 
cz – na żółto, sz – na czerwono, ch – na zielono. 

Uzupełnij wyrazy obok obrazków odpowiednimi dwuznakami: 
dz, dź lub dż. 

czas rękawiczki

rzeka

rycerz

kaloszmucha

szopa

przyjaciel

czekać

choinka

szukać

duch

łó

ownicawig

wonek

pę elem

Galeria możliwości. Piszę. Klasa 3 13



Rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania oraz 
analizy i interpretacji tekstu to jeden z głównych celów 
edukacji.

Czytanie stanowi podstawę społecznego 
komunikowania się, uczenia się i rozwoju umysłowego.

Z dużą pewnością można przewidywać, że dziecko, które 
tej umiejętności nie opanuje dobrze w pierwszych latach 
nauki, będzie miało trudności w dalszej edukacji z każdym 
przedmiotem szkolnym.

Dlatego WSiP wspiera uczniów i pomaga im czytać 
ze zrozumieniem oraz interpretować teksty w klasach 2 i 3.

 z Różnorodne teksty, zarówno literackie, 
jak i użytkowe.

 z Ćwiczenia sprawdzające umiejętność 
czytania na czterech poziomach: 
wyszukiwania wskazanych informacji, 
odnajdywania zwiazków przyczynowo
skutkowych, uogólniania myśli przewodniej, 
wykazywania się umiejętnościami 
interpretacyjno twórczymi.

pUBLIKACJE CZYTAM ZE ZROZUMIENIEM 
ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE W FORMIE  

20 WYRYWANYCH KART PRACY.

KLASA 2 KLASA 3

pOZNAWANIE
przez czytanie

KLASA 2 CZYTANIE

14



 z Teksty zostały tak dobrane, by dzieci ćwiczyły 
nie tylko czytanie ze zrozumieniem, lecz także 
interpretowanie, wnioskowanie na podstawie 
treści utworu i wyrażanie własnego zdania.

 z Każdy tekst zawiera zestawy pytań, które 
pomogą uczniom lepiej zrozumieć treść, oraz 
nalepki zachęcające dzieci do pracy.

 z Dodatkowo na końcu książki w ramach cyklu 
Porozmawiajmy znalazły się propozycje 
tematów do dyskusji po przeczytaniu 
i omówieniu wybranych tekstów (rozwój 
umiejętności intra- i interpersonalnych).

KLASA 3

pRZEWRÓĆ STRONĘ
i zajrzyj do środka publikacji!

CZYTANIE KLASA 3
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René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, fragment książki 
„Przepisy Mikołajka: 50 wyjątkowych przepisów”, 
przełożyła Magdalena Talar

Bardzo pyszne przekąski

1.  Przeczytaj uważnie przepis i wymień z pamięci produkty, które są
potrzebne do zrobienia przekąski.

2.  Jakie kuchenne sprzęty wykorzystasz do przyrządzenia
faszerowanych pomidorów?

Faszerowane pomidory

Śmiesznie łatwe i strasznie dobre!

Dla 4 kolegów

4 duże umyte pomidory

1 puszka tuńczyka

1 serek twarogowy naturalny

4 oliwki zielone lub czarne

sok z 1 cytryny

sól
Przygotuj:

nóż ząbkowany

miseczkę

łyżkę

Galeria możliwości. Czytam i interpretuję. Klasa 216



René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, fragment książki 
„Przepisy Mikołajka: 50 wyjątkowych przepisów”, 
przełożyła Magdalena Talar

Bardzo pyszne przekąski

1.  Przeczytaj uważnie przepis i wymień z pamięci produkty, które są
potrzebne do zrobienia przekąski.

2.  Jakie kuchenne sprzęty wykorzystasz do przyrządzenia
faszerowanych pomidorów?

Faszerowane pomidory

Śmiesznie łatwe i strasznie dobre!

Dla 4 kolegów

4 duże umyte pomidory

1 puszka tuńczyka

1 serek twarogowy naturalny

4 oliwki zielone lub czarne

sok z 1 cytryny

sól
Przygotuj:

nóż ząbkowany

miseczkę

łyżkę

3.  Podziel się z kolegą lub koleżanką zadaniami z przepisu
i zróbcie razem przekąskę.

4.  Nakryjcie do wspólnego posiłku i zróbcie pomidorową ucztę!
O czym należy pamiętać w czasie wspólnych posiłków?

Odkrój czubek każdego pomidora 
za pomocą noża lub łyżki, 
aby wyjąć miąższ.

Włóż miąższ do miseczki, następnie dodaj serki twarogowe 
i dobrze odsączonego tuńczyka.

Wymieszaj, posól, dodaj sok z cytryny i jeszcze raz wymieszaj 
przed napełnieniem każdego pomidora.

Wyrównaj wierzch pomidora, połóż na nim oliwkę i przykryj 
odciętym czubkiem, lekko go dociskając. Gotowe!

Mała rada: 
Smakuje tak samo dobrze z fi letami z sardynek.
Uwaga! 
Staraj się nie przedziurawiać pomidorów 
przy drążeniu środka. 

Galeria możliwości. Czytam i interpretuję. Klasa 2 17



1.  Uzupełnij rymy w wierszu. Wskaż słowa, które się rymują,
na przykład: krok – wzrok.

Małgorzata Strzałkowska, fragment książki „Straszna książka, 
czyli upiorna zabawa w rymy”

Do Szanownych Czytelników!!!

Rymy znikły nam z wierszyków!!!
Czy je zżarły jakieś stwory?
Czy przegnały je potwory?
Czy uciekły przed duchami, 
upiorami i smokami?
Lub zamknęły się w piwnicy?
Nasi drodzy czytelnicy!
Odszukajcie prędko rymy!
Bo my bardzo się boimy!

Galeria możliwości. Czytam i interpretuję. Klasa 218



1.  Uzupełnij rymy w wierszu. Wskaż słowa, które się rymują,
na przykład: krok – wzrok.

Małgorzata Strzałkowska, fragment książki „Straszna książka, 
czyli upiorna zabawa w rymy”

Do Szanownych Czytelników!!!

Rymy znikły nam z wierszyków!!!
Czy je zżarły jakieś stwory?
Czy przegnały je potwory?
Czy uciekły przed duchami, 
upiorami i smokami?
Lub zamknęły się w piwnicy?
Nasi drodzy czytelnicy!
Odszukajcie prędko rymy!
Bo my bardzo się boimy!

Rozbójnik

Jeśli spotkasz Rozbójnika, 
lepiej przed nim drzwi zamykaj, 
bo to psotnik, co się zowie,
i zupełnie pstro ma w ..............!

Wpadł przedwczoraj do sąsiadki, 
pomalował ścianę w ..............,
trach! utopił klucz w rosole, 
i na stole strzelał ..............!

Chrup! chrup! schrupał pięć guzików, 
wyszorował się w ..............,
wisiał chwilę na wieszaku, 
po czym ukrył się w ..............!

Wreszcie wpadł do komputera,
pamięć myszką myk! pościerał,
hi! hi! zaśmiał się radośnie
i frrr! uciekł, gdzie pieprz rośnie!

Gdy zobaczysz Rozbójnika, 
lepiej przed nim drzwi zamykaj –
choć maleńki jest jak pchełka, 
ale duszę ma ..............!

2.  Po uzupełnieniu rymów przeczytaj wiersz jeszcze raz.
Co Rozbójnik zrobił u sąsiadki?

Galeria możliwości. Czytam i interpretuję. Klasa 2 19



Wyrodna matka 

Cechy charakterystyczne

Galeria możliwości. Czytam i interpretuję. Klasa 320



Wyrodna matka 

Cechy charakterystyczne

Cuculus canorus

Galeria możliwości. Czytam i interpretuję. Klasa 3 21



3

4

6

5

Zaznacz drzewo, na którym znajduje się gniazdo.

Roksana była

a) bardzo leniwa i�nie pomogła wildze.

b) pomocna dla wilgi.

c) wrogo nastawiona do wilgi.

Podkreśl zdanie zgodne z�treścią opowiadania.

• Wróżka zobaczyła ptasie jaja na ziemi pod drzewem.

• Wróżka zobaczyła ptasie jaja na ziemi pod krzakiem.

Słowa wypowiedziane przez ptaki do Roksany to

a) podziękowanie.

b) groźba.

c) prośba.

Podkreśl tytuł odpowiedni do tekstu o�wildze.

• Roksana przybywa na ratunek

• Ptakom nie pomagam

7

Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem. Klasa 222



Przeczytaj o�trzech warzywach.

Karta 9  Imię i nazwisko: Klasa:

1

2

Kalarepę można sadzić 

a) zimą. b) jesienią. c) wiosną i�latem.

Kalarepa jest 
smacznym warzywem. 
Sadzimy ją od wiosny 
do lata.

Dynie są smaczne. 
Lubią je także 
ślimaki. Trzeba dynie 
przed nimi chronić.

Ogórki podlewamy 
rano lub wieczorem. 
Można je jeść 
na surowo.

Połącz opisy z�właściwymi fotogra ami. Jeden z�podpisów nie pasuje 
do�żadnego zdjęcia.

żółty, kanciasty

podłużny, zielony

kulista, zielona

Galeria możliwości. Czytam ze zrozumieniem. Klasa 2 23



 z Różnorodne ćwiczenia 
w liczeniu oraz zadania 
rozwijające logiczne myślenie.

 z Ciekawe zadania, których 
tematyka dotyczy sytuacji 
bliskich dziecku, oraz grafy, 
drzewka i kolorowe naklejki.

KLASA 2 KLASA 3

LICZĘ NA
matematykę!

Czy wszystko można policzyć? 
Prawie, tylko trzeba wiedzieć jak. 

Tego, jak liczyć i jak rozwiązywać 
zadania, uczniowie dowiedzą się 
z publikacji WSiP Liczę i Rozwiązuję 
zadania z serii Galeria możliwości.

KLASA 2 MATEMATYKA

24



 z Atrakcyjnie zilustrowane zadania pozwalają 
ćwiczyć umiejętność czytania ze zrozumieniem 
i wydobywania z treści danych potrzebnych 
do poprawnego wykonania obliczeń.

 z Zadania i łamigłówki są najlepszym sposobem 
na skuteczne rozwijanie u dzieci umiejętności 
matematycznych.

KLASA 2

KLASA 3

pRZEWRÓĆ STRONĘ
i zajrzyj do środka publikacji!

MATEMATYKA KLASA 3
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ZbioryLiczenie w zakresie 100. Przeliczanie

  1  Wpisz kolejne dziesiątki.

  2  Licz dziesiątkami wstecz. Wpisz kolejne liczby.

  3  Wpisz liczby w puste miejsca.

  4  Wpisz liczby w kratki. Powiedz, o ile zwiększyły się kolejne liczby.

2, 4, 6, ,10, 12, , 16, , , , 24, 

26, , , , , 36, 38, , 42, , 

46, , 50, 52, , , 58, 60

3, , 9, , 15, , 21, , 27, 

4, 8, , 16, , 24, , , , 40
Galeria możliwości. Liczę. Klasa 226



Wiadomości praktyczne – określanie pojemności

 1   W sklepie są różne napoje. Ile litrów płynu jest w każdej butelce? 
Wpisz pojemności pod rysunkami.

  2   W sklepie chemicznym można kupić farbę. Wpisz pod rysunkami, 
ile litrów farby jest w każdym pojemniku.

   3   W każdym naczyniu mieści się 1 litr płynu. Liniami poziomymi 
zaznaczono ćwiartki litra. Narysuj tyle soku w naczyniach, 
ile podają podpisy pod rysunkami.

1 litr pół litra ćwierć litra 0 litrów

Galeria możliwości. Liczę. Klasa 2 27



Stosunki przestrzenneLiczenie w zakresie 50. Oś liczbowa

1  Dopisz brakujące liczby na osi liczbowej.

 +4 +4 +4 +4 +4 +4

+6 +6 +6 +6 +6 +6

+5 +5 +5 +5 +5

+10 +10 +10 +10

 0 2 4 6 10 20

 0 3 6 15 24 33

 0 5 10 20

 0 10 20

–5 –5 –5 –5

 0 10 40

Galeria możliwości. Liczę. Klasa 328



Stosunki przestrzenneWiadomości praktyczne – obliczenia pieniężne

6   Tomek ma 100 zł i chce przeznaczyć te pieniądze na prezenty. Co może kupić 
za całą kwotę? Czy jest tylko jedno rozwiązanie tego zadania?

7   rodzice kupili do pokoju Kacpra nowe meble: łóżko kosztowało 225 zł, szafa na 
ubrania 300 zł, a biurko do nauki – 440 zł. Ile pieniędzy rodzice wydali na zakupy?

Obliczenie: 

Odpowiedź:  

8   robert oszczędza pieniądze na rower, który kosztuje 958 zł. Ma w skarbonce 
510 zł. Ile pieniędzy brakuje mu, żeby kupić rower?

Obliczenie: 

Odpowiedź:  

Obliczenie: 

Odpowiedź:  

75 zł

35 zł
40 zł

25 zł

Galeria możliwości. Liczę. Klasa 3 29



Babciu, 3 pierogi już 
zjadłam!

Ile	pierogów	zostało	na	talerzu?

   3 		U	babci	w	spiżarni	stoi	8	słoików	dżemu	
wiśniowego	i	o	2	słoiki	mniej	dżemu	agrestowego.

 1 Ile	jest	słoików	z	dżemem	agrestowym?
 1 	Ile	jest	razem	słoików	z	dżemem	wiśniowym	
i agrestowym?

  2

 1 			Dziadek	Stefan	lubi	rozwiązywać	krzyżówki.	W ubiegłym	tygodniu	
rozwiązał	9	krzyżówek,	a w tym	tygodniu	o	2	krzyżówki	więcej.

 1 Ile	krzyżówek	rozwiązał	dziadek	w	tym	tygodniu?
 1 Ile	krzyżówek	rozwiązał	w	ciągu	obydwu	tygodni?

Haniu, postawiłam na stole 
talerz z 11 pierogami.

1. ZbioryU dziadków

Galeria możliwości. Rozwiązuję zadania. Klasa 230



 1 Ile	worków	śmieci	zebrały	wszystkie	zastępy?
 1 Ile	zebrano	worków	z	opakowaniami	papierowymi?
 1  O	ile	więcej	zebrano	worków	z	foliowymi	torebkami	niż	worków	
z butelkami	plastikowymi?

 1 Który	zastęp	zebrał	najwięcej	worków	ze	śmieciami?

  2 		O	godzinie	11.00	drużyna	zuchów	rozpoczęła	sprzątanie	lasu.	Praca	
trwała	3	godziny.	

 1 O	której	godzinie	drużyna	zuchów	skończyła	sprzątać	las?	
 1 Pokaż	godziny	na	zegarach.

ŚMIECI

ZASTęP Opakowania	
papierowe

Butelki	
plastikowe

Butelki	
szklane Puszki Torebki	

foliowe

„Mrówki”

„Biedronki”

„Pszczółki”

 1

rozpoczęcie	pracy zakończenie	pracy

12 1
2
3
4

567
8
9
10
11 12 1

2
3
4

567
8
9
10
11

1. Zbiory3. Figury geometryczneZuchy sprzątają Ziemię
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1. ZbioryPolskie krajobrazy

 1      Górale wyprowadzili na hale dwa stada owiec. 
W każdym stadzie było 60 owiec. Ile owiec 
było w obydwu stadach?

2     Na jeziorach odbywają się wyścigi kajakowe. Odległość od startu do mety wynosi 
1 kilometr. Najszybszy kajakarz przepłynął już 700 m, a najwolniejszy tylko 500 m. 

 1 Ile metrów do mety ma najszybszy kajakarz?
 1  Ile metrów do mety ma najwolniejszy kajakarz?
 1  Ile metrów dzieli najszybszego i najwolniejszego kajakarza?

wiec. 
c 

g ajakarza?

a naj
y ma najw

ieli najszybszego

3     Pewnego roku w dolinie Biebrzy 
pracownicy parku naliczyli około 400 łosi, 
w Kampinoskim Parku Narodowym 
– 90 łosi, a w Wigierskim Parku
Narodowym – tylko 30.

 1  Ile łosi żyło razem w tych trzech
parkach?

 1  O ile więcej łosi było w dolinie 
Biebrzy niż w Kampinoskim Parku 
Narodowym?

 1 O ile więcej łosi było w dolinie Biebrzy 
niż w Wigierskim Parku Narodowym?

 1 Ile było razem łosi w Kampinoskim 
i Wigierskim Parku Narodowym?
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1. ZbioryNad Bałtykiem

 1     Spacerowa uliczka nad brzegiem 
morza w Sopocie ma 635 m długości. 
Krzyś przejechał na wrotkach 35 m 
od początku tej uliczki. Ile metrów 
zostało do końca uliczki?

 2     Z połowu ryb wróciły 4 kutry. Każdy 
kuter przywiózł 80 kg dorszy i 20 kg 
halibutów. 

 1  Ile kilogramów dorszy 
przywieziono?

 1  Ile kilogramów halibutów 
przywieziono?

 1  Ile kilogramów ryb przywieziono?

 3     W domu wczasowym nad brzegiem morza jest 470 miejsc. Przyjechało już 
70 wczasowiczów. Ile wolnych miejsc jest jeszcze w tym domu wczasowym?

4     Na wycieczkę statkiem po morzu 
popłynęło 310 osób dorosłych 
i 60 dzieci. Ile osób popłynęło 
na wycieczkę?

5     W smażalni ryb przygotowano 9 porcji halibuta po 30 dag każda. Ile kilogramów 
i dekagramów halibuta przygotowano w smażalni?

ści. 
m 
w 
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ŚWIAT NOWYCH
technologii

Gry komputerowe 
zna już chyba każde 
dziecko. Ale jak jeszcze 
można wykorzystać 
komputer?

 z Materiał odnosi się bezpośrednio 
do obsługi komputera i narzędzi 
programów komputerowych 
– ćwiczenia do wykonania 
w podręczniku i na komputerze.

KLASA 2 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
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Zajęcia komputerowe  
dla klas 2 i 3 to:

 z publikacje, które stanowią, łatwą i zrozumiałą 
instrukcję korzystania z poszczególnych 
narzędzi programów komputerowych (m.in. 
edytora grafiki i edytora tekstu, menu 
Start, kalkulatora),

 z materiał na płycie dzięki prostej nawigacji 
pozwala uczniowi nabrać wprawy 
w korzystaniu z konkretnych programów.

 z Sekcja To już wiem! pomaga 
powtórzyć i utrwalić 
poznane umiejętności.

pRZEWRÓĆ STRONĘ
i zajrzyj do środka publikacji!

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 3
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Kalkulator25

Kalkulator
to program 
komputerowy. 
Służy on do 
wykonywania 
obliczeń.

Aby uruchomić 
Kalkulator, musisz 
wykonać cztery 
czynności.
1.  Kliknij przycisk

Start.
2.  Kliknij Wszystkie

programy.
3.  Kliknij Akcesoria.
4. Kliknij Kalkulator.

Obliczenia 
wykonujemy za 
pomocą myszy. 
Klikamy lewym 
przyciskiem myszy 
przyciski kalkulatora.

Jeśli chcesz usunąć 
wyświetlaną liczbę, 
użyj przycisku .
Aby usunąć obliczenie, 
użyj przycisku . 

To są przyciski: 

dzielenia, 

mnożenia,

odejmowania, 

dodawania,

równa się.

1

3

2

4
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Kalkulator25

Kalkulator
to program 
komputerowy. 
Służy on do 
wykonywania 
obliczeń.

Aby uruchomić 
Kalkulator, musisz 
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czynności.
1.  Kliknij przycisk

Start.
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To są przyciski: 

dzielenia, 

mnożenia,

odejmowania, 

dodawania,

równa się.

1

3

2

4

Otocz pętlą urządzenia mające funkcję kalkulatora.1

Uruchom program Kalkulator. Wykonaj obliczenia. Pokoloruj stonogę według 
podanego kodu.

17+3348−1760−47

28+44

69−54 38+26 55−42
99−27

50−19

90−2678−6358+1467−17

1350 72 31 64 15

2
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BAW SIĘ
ortografią!

Jak to się pisze? – 
czyli wprowadzenie 
dzieci w zagadnienia 
ortografii w atrakcyjnej 
i przystępnej formie.

 z Słowniczek przybliży uczniom główne 
zasady polskiej ortografii.

 z Proste formułki ortograficzne 
i praktyczne porady sprawią, 
że zapamiętanie nawet najtrudniejszych 
wyrazów stanie się łatwe i przyjemne.

KLASA 2 ORTOGRAFIA
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Jak należy pisać 
po polsku? 
Poprawnie! Tego 
można się nauczyć.

 z Ćwiczenia 
graficzne rozwijające 
spostrzegawczość, wspomagające 
koncentrację uwagi i logiczne myślenie.

 z Ćwiczenia ortograficzne utrwalające 
poprawną pisownię wyrazów z u-ó, 
h-ch, ż-rz.

 z Szczegółowe polecenia, komentarze 
do zadań i kolorowe ilustracje zachęcające 
do samodzielnej i systematycznej pracy.

pRZEWRÓĆ STRONĘ
i zajrzyj do środka publikacji!

ORTOGRAFIA KLASA 3
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Przeczytaj uważnie zdania. Są�w�nich ukryte nazwy ptaków podane 
w�ramce. Odszukaj je i podkreśl.

1

Ćwiczymy spostrzegawczość

Napisz nazwy dobrze ci znanych ptaków. O�3 ptakach napisz po�1�zdaniu.2

1. Morze łagodne ma dzisiaj fale.

2. Ten trudny manewr ona na�rowerze wykonała dobrze.

3. Szybko strumień płynie, gdy płynie z�gór.

4. Mama kupiła Jankowi drogi lek na�ból gardła.

5. Jednorazowa strzykawka zabezpiecza przed zakażeniem.

6. Marku, dlaczego masz posępną minę od�samego rana?

7. Nie mogę śmiać się, gdy mam usta pełne jedzenia.

8. Janku, rano wypiłeś mleko?

9. Od�wczoraj Zuzię bardzo boli głowa.

 10. Wiadro z�dużym pałąkiem upadło na�ziemię.

 11. W�remizie strażackiej odbyła się wieczorem zabawa.

kos • wrona • sęp • orzeł • gęś • gil •
kura • kawka • remiz • drozd • zięba
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w�ramce. Odszukaj je i podkreśl.

1

Ćwiczymy spostrzegawczość

Napisz nazwy dobrze ci znanych ptaków. O�3 ptakach napisz po�1�zdaniu.2

1. Morze łagodne ma dzisiaj fale.

2. Ten trudny manewr ona na�rowerze wykonała dobrze.

3. Szybko strumień płynie, gdy płynie z�gór.

4. Mama kupiła Jankowi drogi lek na�ból gardła.

5. Jednorazowa strzykawka zabezpiecza przed zakażeniem.

6. Marku, dlaczego masz posępną minę od�samego rana?

7. Nie mogę śmiać się, gdy mam usta pełne jedzenia.

8. Janku, rano wypiłeś mleko?

9. Od�wczoraj Zuzię bardzo boli głowa.

 10. Wiadro z�dużym pałąkiem upadło na�ziemię.

 11. W�remizie strażackiej odbyła się wieczorem zabawa.

kos • wrona • sęp • orzeł • gęś • gil •
kura • kawka • remiz • drozd • zięba

Część II
Zapamiętaj i�pisz poprawnie

Zajmiemy się teraz tym, co�dla ciebie jest najważniejsze 
– bezbłędnym pisaniem.

Nie jest to�trudne. Mamy na�to�sposób.
Trzeba nauczyć się na�pamięć wyrazów, których pisowni nie da się

uzasadnić. Takich słów, których pisowni nie da się wytłumaczyć, nie jest 
dużo. 

Zaczniemy od�wyrazów z�ó niewymiennym, potem przyjdzie kolej 
na�wyrazy mające ż–rz oraz h–ch.
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DZIAŁANIE, RUCH, DOTYK I TWORZENIE, CZYLI

NAUKA
z wyobraźnią
Wyprawka to zestaw różnorodnych 
elementów do manipulacji, przeliczania 
i ćwiczenia wypowiedzi na podstawie 
historyjek obrazkowych, kart 
z literami, cyframi i znakami 
matematycznymi oraz puzzli.

Wyprawka dla klas 2 i 3 pozwala na:

 z ćwiczenie przez uczniów precyzji ruchów  
oraz koordynacji wzrokowo -ruchowej,

 z naukę organizacji i bezpieczeństwa pracy.

KLASA 2 WYpRAWKA
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Karty plastyczne dla klas 2 i 3 to:

 z oryginalne pomysły, opisy 
wyjątkowych technik pracy, 
zaskakujące podejście 
do oswajania małego odbiorcy 
z wielką sztuką,

 z nauka interpretowania 
sławnych dzieł sztuki przez 
pryzmat własnych odczuć, 
doświadczeń i wyobrażeń.

pRZEWRÓĆ STRONĘ
i zajrzyj do środka publikacji!

KARTY PLASTYCZNE KLASA 3
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Przygotuj: 
 biały karton techniczny A3  ołówek 

plastikową strzykawkę  białą pastę do 
zębów lub białą farbę akrylową  farby 
 pędzle  naczynie na wodę 

Dobierzcie się w pary. Zakomponujcie na wspólnym 
kartonie układ waszych prawych dłoni, wyobrażając 
sobie, że są one życzliwymi dla siebie stworkami, 
np. niosącymi pomoc.

Strzykawki napełnijcie pastą do zębów lub białą farbą 
akrylową. Wyciskając pastę lub farbę strzykawką, nano-
ście ją na wcześniej narysowane linie, tworząc wypukłe 
kontury. 

Przygotujcie farby 
i pomalujcie scenkę. 
Gdy praca dokładnie 
wyschnie, można 
przetrzeć wypukłe 
kontury papierem 
ściernym, a wówczas 
odsłonią się białe 
linie. 

Gdy prace będą gotowe, 
opowiedzcie, co przedstawiliście 

na swoich obrazkach.

Ołówkiem odrysujcie sobie nawzajem ręce w ustalo-
nym układzie. Do konturów dłoni dorysujcie oczy, 
łapki, buciki itp. Narysujcie też otoczenie. 
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 z Kolorowy Dzienniczek ucznia 
to przyjazne narzędzie, niezbędne 
w szkole.

Sekcje dzienniczka zostały 
wyróżnione kolorami, 
co ułatwia korzystanie 
z niego i sprawia, że jego 
układ jest przejrzysty.

pILNY
uczeń!

KLASA 2 DZIENNICZEK UCZNIA
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 z Narzędzie do skutecznej komunikacji między 
nauczycielem a rodzicami/opiekunami. 

DZIENNICZEK UCZNIA KLASA 3
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