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381. NA ZAMKU

Przepisz wielkie i małe litery alfabetu według wzoru.  
Zwróć uwagę na wysokość i ułożenie liter w szerokiej linii.

1

Napisz po śladzie pytania. Zapisz odpowiedzi na podstawie tekstu z pamiętnika 
ze s. 4 w podręczniku.

2

1. 

2. 

3. 

Odszukaj w tekście z pamiętnika brakujące wyrazy 
i uzupełnij nimi zdanie. Napisz to zdanie z pamięci 
w zeszycie.

3

Orle  to pozostałości 

,  

które  granic naszego  

. zamek w Rabsztynie



4 X. XXXX81. NA ZAMKU

Określ osobę podanych czasowników według wzoru.4

zobaczysz (ty) – 

cieszyła się (ona) – 

pojedziecie (wy) – 

wspinamy się (my) – 

pozwolą (oni) – 

strzegły (one) – 

Wypisz z tekstu ze s. 4 w podręczniku trzy czasowniki w formie nieosobowej. 
Przeczytaj informację i napisz ją po śladzie.

Dopisz do czasowników odpowiednie rzeczowniki. Zwróć uwagę na wzór.5

wzór: fotografować – fotografowanie

Za pomocą równoważników zdań 
napisz w zeszycie w punktach, co dzieci 
miały w planach w czasie wycieczki. 
Wykorzystaj zapisane rzeczowniki.

zwiedzać – 

wspinać się – 

oglądać – 

podziwiać – 

wziąć 

 

  wzór: zobaczę (ja) – 1. osoba



582. WŚRÓD ZAMKOWYCH KOMNAT

Zaznacz  zdania, które pasują do tekstu o zamkach ze s. 6 w podręczniku. 
Z liter obok tych zdań odczytaj hasło i je zapisz.

1

 Zamki wznoszono z kamienia lub cegły. R

 Zamki otaczano drewnianym ogrodzeniem. E

 Baszty to wieże, w których były otwory strzelnicze. Y

 Wypełniona wodą fosa utrudniała wejście do zamku. C

 Przejście nad fosą umożliwiał zwodzony most. E

 W bramach mocowano żelazne kraty. R

 Na zamkowym dziedzińcu odbywały się turnieje rycerskie. S

 Komnaty były mroczne, bo niewielkie okna przepuszczały mało światła. Z

 W zamku najpiękniej ozdobiona była sala biesiadna. M

• Otocz pętlą zdanie, które zawiera dwa czasowniki. Przeczytaj to zdanie. Wskaż 
w podręczniku na s. 6 pasującą do niego informację.

Narysuj koronę nad każdym wyrazem, który należy do rodziny wyrazu król.2

• Podkreśl wyrazy trzysylabowe. Napisz je z podziałem na sylaby.

• Przeczytaj informację. Podkreśl nazwy symboli 
władzy królewskiej.

hasło: 

książę królowa

królewna
królewiczkrólestwo

królować

królik
krówka krótki skrót

W dawnej Polsce rządzili książęta i królowie. 
Król miał koronę, berło i złote jabłko. 
To były symbole władzy królewskiej.



6 82. WŚRÓD ZAMKOWYCH KOMNAT

Rozwiąż minitest. Wybierz poprawne zakończenie każdego zdania. W tabeli 
pokoloruj okienko z odpowiednią literą.

3

Relacją ze zdarzenia jest
a) sprawozdanie. 
b) opis. 
c) baśń.

W zakończeniu 
sprawozdania autor pisze 
o swoich
a) książkach. 
b) tradycjach. 
c) wrażeniach.

Co się po kolei działo, 
przedstawia w sprawozdaniu
a) wstęp. 
b) rozwinięcie. 
c) zakończenie.

Autor sprawozdania pisze 
o wydarzeniu,
a) w którym uczestniczył. 
b) o którym słyszał. 
c) które dopiero nastąpi.

Napisz w zeszycie sprawozdanie z wybranej uroczystości szkolnej według podanego 
planu. Możesz skorzystać ze słownictwa w ramce.

4

1. kiedy, gdzie, z jakiej okazji

2. kto uczestniczył w uroczystości

3. jak przebiegała uroczystość

4. twoje odczucia, wrażenia

w naszej szkole • odbyła się uroczystość • wzięli w niej udział • najpierw 
wysłuchaliśmy • następnie obejrzeliśmy • potem wystąpił • nagrodziliśmy 

brawami • na koniec podziękował • było miło • najbardziej spodobał mi się…

• Odszukaj w „Wycinance” klucz odpowiedzi. Wytnij go, 
wklej obok i sprawdź poprawność swoich odpowiedzi.

1. a b c

2. a b c

3. a b c

4. a b c

1 2

3
4



7

Ćw
icz czytanie

Podkreśl nazwy mebli pałacowych wymienionych w tekście ze s. 8 
w podręczniku.

5

skrzynie regały ławy łoża biurka fotele meblościanki

stoły krzesła pufy kredensy kanapy wersalki

Wybierz po dwa podkreślone wyrazy w każdym rodzaju i wpisz je do tabeli. 
Pamiętaj, że rzeczowniki w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej mają ten sam 
rodzaj.

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki

Wyszukaj w tekście Wśród zamkowych komnat… przymiotniki określające 
podane rzeczowniki. Uzupełnij wyrażenia.

6

 parter

sale 

 parkiety

komnaty 

 biurka

piece  

 naczynia

 zwierciadła

Ułóż i napisz w zeszycie kilka zdań o zamkowych komnatach. Wykorzystaj 
powyższe wyrażenia.

Z wiersza ze s. 9 w podręczniku wypisz wyrazy z rz.  
Podkreśl wyrazy z rz po literach oznaczających spółgłoski.

7

Ułóż i napisz w zeszycie po jednym zdaniu ze związkami 
frazeologicznymi: skrzyżować z kimś miecze i dać konia z rzędem.

8



8

hełm

rękawice

83. OD PAZIA DO RYCERZA

buty

Przeczytaj przymiotniki. Narysuj jeden duży kontur tarczy wokół tych, które 
oznaczają cechy zgodne z kodeksem rycerskim. Skorzystaj z tekstu ze s. 10 
w podręczniku.

2

• Utwórz liczbę mnogą zaznaczonych przymiotników i napisz je 
w kolejności alfabetycznej.

dzielny

uczciwy

honorowy

uprzejmy

lojalny odważny

uparty

wesoły zdecydowany

pomysłowy

rycerski kodeks 

ó

b

z

u

e

u

kopia

włócznia

tarcza

zbroja

kolczuga

Wpisz w odpowiednie miejsca diagramu podane nazwy elementów 
ekwipunku rycerza. Z wyróżnionych kolejno okienek odczytaj 
hasło. Uzupełnij nim wyrażenie pod diagramem.

1



9

Z sylab w ramce ułóż wyrazy i podpisz nimi zdjęcia. 3

• Przeczytaj zdania i uzupełnij je utworzonymi nazwami w odpowiedniej formie.

• Odczytaj z szeregu pozostałe wyrazy i zapisz nazwy nietoperzy.

W Jurze Krakowsko-Częstochowskiej możemy wybrać się na spacer jedną 

z wąskich  . Stojące na jej stokach wapienne 

 przybierają niezwykłe formy. W wielu miejscach woda 

wyżłobiła w skałach  – niektóre z nich można zwiedzać.

W szeregu wyrazów otocz pętlami te, które tworzą nazwę  
parku narodowego słynącego z wielu gatunków nietoperzy.  
Wytnij z „Wycinanki” i przyklej logo tego parku.

4

• Nazwa nietoperza na zdjęciu 
kojarzy się z nocą. Podpisz 
fotografię jedną z zapisanych 
wyżej nazw nietoperzy.

ka • jas • skał • li • ki • do • nia • na 

GACEKOJCOWSKINOCEKPARKMROCZEKNARODOWYPODKOWIEC



10 84. CYKL WYCHOWAWCZY – JAK ZAWISZA

Dokończ pytania w taki sposób, aby pasowały do opowiadania ze s. 14–15 
w podręczniku. Za każdym razem wpisuj tylko dwa wyrazy. Pamiętaj 
o odpowiednim znaku interpunkcyjnym na końcu zdań.

1

Do czego przygotowywała się 

Czego życzyła sportowcom 

Które miejsce zajął Antek w biegu na 

Komu pomógł Antek podczas 

Jak zachowali się 

• Podkreśl zieloną kredką wpisane rzeczowniki, a niebieską kredką – wpisane 
przymiotniki.

• Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania.

Odszukaj w tekście Jak Zawisza fragment opowiadający o biegu sztafetowym 
od startu do mety. Przeczytaj go tak jak komentator sportowy. Wykonaj kolejne 
polecenia dotyczące tego fragmentu tekstu.

2

• Przepisz do zeszytu 10 czasowników w czasie przeszłym.
• Znajdź jeden bezokolicznik. Napisz go.

• Dopisz pięć przykładów czasowników w podanej formie.

liczba pojedyncza, 3. osoba (on) – przekazał, 

Wykreśl z szeregu litery tworzące powiedzenie polegać na kimś jak na Zawiszy. 
Z pozostałych liter ułóż i napisz zdanie. Wyjaśnij, dlaczego można tak powiedzieć 
o Antku.

3

P  Z  O  A  L  C  E  H  G  O  A  W  Ć  A  N  Ł  A  K  S  I  I  M  Ę  Ś 
     J   J  A  A  K  K  R  N  Y  A  C  Z  E  A  W  R  I  S  Z  Z  Y
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Uzupełnij przymiotniki w stopniu: równym, wyższym i najwyższym.4

odważny 

szybszy

najdzielniejszy

silny silniejszy najsilniejszy

Wpisz brakujące litery. Sprawdź pisownię wyrazów na s. 11 w podręczniku 
lub w słowniku ortograficznym.

5

Ryce  em m  gł zostać tylko mę  czyzna. Najpierw   łopiec był pa  em 

na dwo  e. Potem słu  ył swemu panu jako giermek. Po pasowaniu stawał 

się ryce  em. P  ysięgał bronić ojczyzny, sł  chać rozkaz  w kr la 

i wypełniać z    onorem rycerskie obowiązki.

Pokoloruj rysunek zgodnie z kodem.6

pochwała

przysięga trzymać

trzask

trzeba
przestraszyć

ujrzeć

przygody
przyłbicaherb

bohater honor

huk

hałashistoria

rycerz

przysiady

służba

zasłużyć

pożegnanie drużyna

puchar

pech
chata

chłopiec

wyrazy z ch wyrazy z rz wyrazy z h  wyrazy z ż



12 85. BOGACTWA POLSKIEJ ZIEMI

Połącz liniami nazwy z odpowiednimi zdjęciami surowców. Niektóre wyrazy 
należy połączyć z dwoma zdjęciami.

1

Przyjrzyj się rysunkom przedstawiającym okoliczności tworzenia się dwóch skał. 
Wytnij z „Wycinanki” zdjęcia skał i przyklej je na odpowiednich obrazkach. 
Uzupełnij zdania.

2

 powstał

z organizmów opadających na dno morza.

 powstał 

z roślin zatopionych w bagnach.

miedź
granit

sól węgiel

wapień
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Nalep wyjaśnienia obok podanych powiedzeń. Zilustruj w zeszycie jedno 
wybrane powiedzenie.

3N

być twardym jak skała –

kamień węgielny – 

zachować kamienny spokój – 

przepaść jak kamień w wodę – 

być komuś solą w oku – 

zjeść z kimś beczkę soli – 

żywe srebro – 

Obejrzyj zdjęcia, odczytaj nazwy miast i powiedz, jakie surowce tam się wydobywa 
lub dawniej wydobywało.

4

• Dowiedz się więcej o wybranej kopalni. Napisz o niej w zeszycie kilka zdań.

Wieliczka
zabytkowa kopalnia soli 

Tarnowskie Góry
zabytkowa kopalnia srebra

Zabrze
zabytkowa kopalnia

węgla kamiennego Guido 
Tarnobrzeg

muzeum siarki
Polkowice

kopalnia miedzi



14 86. BLASKI I CIENIE POSIADANIA RODZEŃSTWA

Wybierz poprawne dokończenia 
wypowiedzeń i otocz pętlami 
stojące przy nich sylaby. Odczytaj 
z sylab hasło i je napisz.

1

• Pokoloruj wyrażenia bliskoznaczne do rozwiązania.

Na podstawie tekstu z pamiętnika ze s. 18 w podręczniku nalep odpowiedzi 
na pytania.

2N

Co lubi brat?

Co lubi siostra, a czego nie lubi brat? 

Co lubią i siostra, i brat?

pozytywy i negatywy

wolny i szybki

Ojciec i matka to dla dziecka
potomkowie. PO rodzice. BLAS chrzestni. PRZOD

Ojciec dziadka to
stryjek. TOM wujek. KO pradziadek. KI

Matka babci to
teściowa. W prababcia. I synowa. O

Brat i siostra to
siostrzeńcy. SIE rodzeństwo. CIE bratankowie. ZIE

Siostra i siostra to
kuzynki. TAK siostrzenice. LUB rodzeństwo. NIE

hasło: 

dobre i złe strony

ciepło i zimno
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Ułóż i napisz zdania z rozsypanych wyrazów. Podkreśl najważniejsze wyrazy 
w tych zdaniach: czasowniki i nazwy wykonawców czynności.

3

Do każdego zdjęcia ułóż i zapisz zdanie zawierające czasownik i nazwę 
wykonawcy czynności.

4

Uzupełnij w zdaniach brakujące litery: ę, ą lub om. Przeczytaj uzupełniony tekst.5

Bawi   się ze swoją siostr  . Potem pójdę z siostr   do kina.

Jurek opowiada bajki swoim dwóm siostr  .

Siostry są zachwycone. Jurek wie, co podoba się jego siostr  .

naprawia Franek rower. swój

siostraJegorolki. czyści

rodzinnej Dzieci do wycieczki. przygotowują się

• Podkreśl w zdaniach czasowniki. Przepisz tekst po jednym zdaniu z pamięci 
do zeszytu.



16 87. OTO JEST KASIA

Odczytaj ze scrabbli (czytaj: skrabli) nazwy członków rodziny. Pozostałe wyrazy 
utworzą hasło. Zapisz je w cudzysłowie.

1

• Otocz pętlami nazwy członków rodziny Kasi, o których jest mowa w tekście 
ze s. 20–21 w podręczniku.

Na podstawie fragmentu lektury Oto jest Kasia oceń prawdziwość zdań. 
Pokoloruj odpowiednie sylaby.

2

PRAWDA FAŁSZ
Dziadek Kasi ma na imię Stanisław. PI MI
Ciocia Kasi ma na imię Klocia. RA SAR
Kasia ma zadarty nosek. JA KA
Ciocia opowiada o wyjeździe do Krakowa. CZY WOR
Kasia z uwagą słucha cioci. PO CZA
Dziadek zachwyca się recytacją wiersza przez Kasię. KO ET
Kasia chce, żeby wszyscy ją chwalili. WA KA

• Z pokolorowanych sylab odczytaj hasło. Uzupełnij nim notatkę.

 
to autorka wielu książek dla dzieci. 
Najbardziej znane to Oto jest Kasia 
oraz Jacek, Wacek i Pankracek.

T J
D Z I A D E K

T S
C I O C I A T

T
O

T J

D Z I A D E K

T S

C I O C I A T

T

O

S
T
R
Y

W U J E K
E
K U Z Y N

S

T

R

Y

W U J E K

E

K U Z Y N

M
B A B C I A

M
K U Z Y N K A
A
S
I
A

M

B A B C I A

M

K U Z Y N K A

A

S

I

A

hasło:  
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Uzupełnij metryczkę książki Oto jest Kasia. Skorzystaj z wydania 
książki, które masz.

3

Tytuł: 

Autorka: 

Ilustratorka: 

Wydawnictwo: 

Miejsce i rok wydania: 

Bohaterami tej książki są: dziewczynka o imieniu  oraz jej 

.

Uzupełnij wyrazy odpowiednimi sylabami z ramki. Czy można tymi 
przymiotnikami określić Kasię? Podaj odpowiednie argumenty.

4

zaro  miała      ła    samo  na    nie  turalna

  pieszczona    na  sana      na

• Na podstawie fragmentu książki ze s. 20–21 w podręczniku napisz kilka zdań 
o Kasi. Możesz wykorzystać powyższe wyrazy.

śmia • kul • pil • zu • roz • dą • lub
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88. STARSZA SIOSTRA

Wytnij z „Wycinanki” wypowiedzi mamy i uzupełnij nimi dialog. Skorzystaj 
z tekstu ze s. 22 w podręczniku.

1

– Siostrzyczka? A po co ta siostrzyczka? Niech ona otworzy oczy.

– To nic, obudź ją! Ja chcę zobaczyć!

– Przecież to ja jestem młodsza. To ja, nie ona. Zawsze Jurkowi mówiliście, że ja…

• Przeczytajcie w parach rozmowę mamy z Kasią. Zwróćcie uwagę na znaki 
interpunkcyjne i dostosujcie głos do treści czytanego tekstu.

Określ rodzaj zdań. Wpisz odpowiednio w okienka: O – zdanie oznajmujące, 
R – zdanie rozkazujące lub P – zdanie pytające.

2

• Podkreśl w zdaniach czasowniki. 
W drugim zdaniu otocz pętlą czasownik 
i nazwę wykonawcy czynności.

Połącz niebieską linią rodzinę wyrazu dziecko, a żółtą – rodzinę wyrazu mama. 
Przepisz do zeszytu wyrazy z rodziny dziecko w kolejności alfabetycznej.

3

Chodź tu do mnie i przywitaj się. 

Mama wskazała na siostrzyczkę. 

Niech ona otworzy oczy! 

Czy ona jest do zabawy? 

dziecko

dziecię dzieciak

dzieciątkodzieciaczek mama mamusia

mateńka matka mamunia
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Ćw
icz czytanie

Co można robić z rodzeństwem? Na podstawie wiersza ze s. 23 w podręczniku 
dopisz odpowiednie wyrazy.

4

• Uzupełnij tabelę według wzoru.

1. osoba (ja) 2. osoba (ty) 3. osoba (on, ona, ono)

skaczę 

gniotę

skaczesz

rysujesz

skacze

tańczy

Wyjaśnij, co to znaczy dać komuś do wiwatu. Napisz zdanie z tym frazeologizmem.5

W co najchętniej bawisz się z siostrą lub bratem albo z kuzynem czy kuzynką? 
Napisz o tym kilka zdań w zeszycie. 

6

skakać  tańczyć 

rysować  gnieść 

Zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje.

Nie czyń drugiemu, 
co tobie niemiłe.

Przeczytaj przysłowia. Powiedz, jak je rozumiesz. O czym jeszcze trzeba 
pamiętać, żeby zabawa była udana?

7
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Napisz na ozdobnej kartce zaproszenie dla babci i dziadka na przedstawienie 
pt. Dziadkowie na medal. Pamiętaj o podaniu daty, godziny, miejsca, tytułu 
przedstawienia, a także o podpisaniu się. Zwróć uwagę na pisownię zwrotów 
grzecznościowych.

3

89. DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

Dopisz daty świąt, a następnie napisz te daty słownie według wzoru.1

Dzień Babci – 21 I – dwudziesty pierwszy stycznia

Dzień Dziadka – 22 I – 

Dzień Matki –  – 

Dzień Dziecka –  – 

Dzień Ojca –  – 

Ułóż wyrazy z kolorowych sylab. Zapisz je w odpowiednich miejscach diagramu. 
Z zaznaczonych okienek odczytaj hasło. Dokończ tym hasłem tytuł.

2

• Skreśl w wypowiedzeniu niepotrzebne wyrazy.

Ułożone z sylab wyrazy to rzeczowniki / przymiotniki / czasowniki.

mą

dry

o
pie

kuń czy

dow

cip
ny

wys

por

to

wa

ny
cierp

li

wy

„Dziadkowie na  ”



21

. . .

Z tekstu inscenizacji ze s. 24  w podręczniku przepisz wypowiedź nauczycielki. 
Otocz pętlami czasowniki. Wpisz je w odpowiednie miejsca. 

4

Zapisz po trzy zdrobnienia do wyrazów babcia i dziadek. 5

• Zapisz zdanie, w którym użyjesz po jednym zdrobnieniu każdego z tych 
wyrazów.

liczba pojedyncza, 3. osoba – 

liczba mnoga, 3. osoba – , 

liczba mnoga, 1. osoba – 

bezokolicznik – 

dziadekbabcia
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Obejrzyj uważnie zdjęcia zwierząt. Otocz czerwoną pętlą zdjęcia wszystkich 
psów, a zieloną pętlą – zdjęcia psów należących do jednej rasy.

1

Odszukaj wśród fotografii dzieci czworo rodzeństwa i otocz pętlami sylaby obok 
tych zdjęć. Ułóż z zaznaczonych sylab hasło i uzupełnij nim informację.

2

Przeczytaj, jakie cechy ma Marek, i zaznacz  te, których nie odziedziczył 
po rodzicach.

3

jest wysoki.  ma bliznę na kolanie. 

ma gęste i ciemne włosy.  posiada zdolności muzyczne. 

nosi fryzurę „na jeża”.  mówi biegle po angielsku. 

Marek

 to nauka o dziedziczeniu.

ge

neba

lo

ty

kawe

ma
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Odszukaj w tekście ze s. 101 w podręczniku rozmowę taty z dziećmi zaczynającą 
się od słów „Czy ja dobrze słyszałem?”. Na podstawie tego fragmentu uzupełnij 
zapis rozmowy.

4

– A co  ? – rozsądnie spytał Grzesiek.

– Słyszałem, że ktoś tu się brzydko .

– A, to! –  Grzesiek.

–  A czy wy  jakoś milej ze sobą rozmawiać? – 

 tata.

– To znaczy jak na przykład? –  Kasia.

• Uzupełnij informacje.

Wpisane wyrazy to   w formie osobowej.

Zdanie to wypowiedzenie zawierające czasownik w formie .

Równoważnik zdania to wypowiedzenie bez  

w formie osobowej.

• Wskaż w zapisie rozmowy równoważnik zdania. Otocz go pętlą.
• Dopisz wyrazy z tekstu.

spytał (jak?)  odzywał się (jak?) 

rozmawiać (jak?) 

• Skreśl zbędne wyrazy tak, aby informacja była prawdziwa.

Dopisane wyżej wyrazy to czasowniki / rzeczowniki / przymiotniki / przysłówki. 

Odpowiadają na pytanie: jak? / co? / jaka?

• Wyjaśnij pisownię wyrazu możecie.

możecie, bo 
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90. PODOBNI – NIEPODOBNI

Z rozsypanych wyrazów ułóż i napisz zdania. Podkreśl w każdym z nich 
najważniejsze wyrazy: czasownik i nazwę wykonawcy czynności.

5

stałą / zmienną • nocą / w dzień • spacer / sen • Ojcowskiego / Wolińskiego • 
doliny / jaskinie • granicie / wapieniu

Napisz w zeszycie kilka zdań o swoim dziadku, swojej 
babci lub kimś bliskim, np.: jak ma na imię, czym się lubi 
zajmować, na czym się najlepiej zna, co robicie wspólnie, 
w czym chcesz go / ją naśladować.

6

Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami z ramki. Z każdej pary wyrazów 
wybierz właściwe słowo.

7

Nietoperze są ssakami, więc zachowują 

 temperaturę ciała. 

To zwierzęta aktywne . 

Zimę zwykle spędzają w ukryciu, 

zapadając w   zimowy. 

Są symbolem  

Parku Narodowego. Częstym miejscem 

ich zimowania są występujące tam 

, wyrzeźbione przez 

wodę w  .

 

 

 

 

kroi muzyki. sałatkę Babcia na w rytm marchew

z kory. zrobił Dziadek dla statek wnucząt
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4 10 7 1
8952

1 6 8 3

91. ROBOTY HUMANOIDALNE

Odczytaj z monitora zaszyfrowane hasło. Uzupełnij tym hasłem zdanie.1

Roboty, które przypominają wyglądem człowieka, to roboty .

Na podstawie tekstu z pamiętnika ze s. 28 w podręczniku połącz liniami wyrazy 
z obu kolumn. Dopisz swój pomysł.

2

Adam mechanicznego kota

Asia robota do odrabiania prac domowych

Wojtek inteligentnego domowego pomocnika

autor tekstu auto bez kierowcy

Wyszukaj w tekście z pamiętnika i napisz wszystkie wyrazy z u. Podkreśl w nich u. 
Z czterema wybranymi wyrazami ułóż i napisz dwa zdania w zeszycie.

3

Co chciałyby skonstruować dzieci?

ja – 

1 2 3 4 5
A D E H I

6 7 8 9 10
L M N O U
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Wytnij z „Wycinanki” zdania i wklej je w kolejności, w jakiej to zdanie się rozwija.4

• Skróć podane zdanie do dwóch najważniejszych wyrazów. Zapisz to zdanie.

Po lekcjach Zosia uczy się programowania w klubie małego technika.

Uzupełnij tabelę wyrażeniami z ramki.5

prawdziwy uniwersytet • praca domowa • samojezdne auto • 
mechaniczny kot • ciekawe szkolenie • doskonała zabawa

Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki

• Wybierz po jednym wyrażeniu w każdym rodzaju i zapisz z nimi zdania 
zawierające przynajmniej po pięć wyrazów.



2792. INTELIGENTNE URZĄDZENIA

Odszyfruj hasło. Uzupełnij 
nim wypowiedzenie.

1

 to zastępowanie pracy ludzi pracą robotów.

Na podstawie tekstu ze s. 32 w podręczniku skreśl niepotrzebne 
wyrazy. Przeczytaj poprawiony tekst.

2

• Określ liczbę i rodzaj podanych rzeczowników. Pamiętaj, że rzeczowniki 
w liczbie pojedynczej i mnogiej występują w rodzaju: męskim, żeńskim, nijakim.

   Rzeczownik                          Liczba               Rodzaj

lodówka                           pojedyncza                  żeński

produkty                mnoga                  męski

przepisy                  

potrawy                              

kran                                     

piekarnik                            

dania                                   

temperatura                       

1 2 3
4 5 6
7 8 9

a b c
t y z
j o r

9 8 2 8 4 5 6 1 3 7 1

Inteligentne sprzęty

Lodówka sama zamawia układa produkty. Podaje napisy przepisy 
na potrawy, które można ugotować złożyć z tego, co w niej jest. Kran i zlew 
kontrolują zapisują zużycie mydła wody przy zmywaniu. Piekarnik przygotuje 
równocześnie dania do pieczenia w różnych wysokich temperaturach.
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92. INTELIGENTNE URZĄDZENIA

Połącz liniami rymujące się wyrazy. Ułóż rymowankę z wybraną parą lub grupą 
wyrazów. Zapisz tę rymowankę w zeszycie.

3

Wykreśl z poziomych rzędów diagramu nazwy pokazanych zwierząt zawierające ch. 
Napisz te wyrazy w kolejności alfabetycznej. Z pozostałych liter odczytaj wyrażenie.

4

• Otocz pętlami przepisane wyrazy, w których ch wymienia się na sz. Dopisz 
cztery przykłady innych takich wyrazów.

, bo   

, bo 

, bo   

, bo 

duch słuch
Stach

fach
strach

brzuchochota duchota
ze śmiechem

z echem
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93. JESZCZE PIĘĆ MINUT...

Nalep zdania w kolejności zgodnej z tekstem ze s. 34 w podręczniku. Odczytaj 
z liter hasło i ułóż z nim zdanie pasujące do tekstu. Zapisz je w zeszycie.

1N

Odszukaj w tekście Niebezpieczna gra fragment rozpoczynający się od zawołania 
„Uffffffff!”. Przeczytaj cztery kolejne zdania i wpisz brakujące wyrazy.

2

Napięte dotąd mięśnie nagle . Grzesiek  

w sobie jak przedziurawiona piłka i   bezwładnie z czarnego krzesła 

na kółkach. Przez chwilę  ciężko i z zamkniętymi oczami 

, aż rozszalałe serce  normalny rytm.

Powiedz, co było przyczyną takiego stanu chłopca.

Podkreśl czasowniki w czasie przeszłym. Czasownik w czasie przyszłym  
otocz pętlą.

Wyszukaj w tekście ze s. 34 w podręczniku wyrazy zakończone dwuznakiem ch. 
Przepisz je. Podkreśl ch.

3

Wybierz najdłuższy wyraz. Napisz odpowiedzi na pytania.

Co to za wyraz?  Ile ma sylab? 

Ile ma liter?  Ile ma głosek? 
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X. XXXX93. JESZCZE PIĘĆ MINUT....

Rozwiąż minitest. Wybierz poprawne odpowiedzi. W tabeli pokoloruj 
odpowiednie okienka z literami.

4

W pierwszej zwrotce wiersza ze s. 35 w podręczniku

a) jest jedno zdanie. 
b) są cztery zdania. 
c) są trzy zdania.

a)  jest jeden czasownik 
w formie osobowej.

b)  jest jeden bezokolicznik. 
c) nie ma czasownika.

a) jest zdanie pytające. 
b)  jest zdanie 

oznajmujące.
c)  jest zdanie rozkazujące.

a) jest zdanie nierozwinięte. 
b) jest równoważnik zdania.
c)  jest zdanie 

rozwinięte.

• Odszukaj w „Wycinance” klucz odpowiedzi. Wytnij go, 
wklej obok i sprawdź poprawność swoich odpowiedzi. 

Na podstawie wiersza napisz, co potrafi „takie cudo”. 
Wykorzystaj czasowniki z ramki.

5

1.  pamięć w czasie.

2.  podróż lotem błyskawicy.

3.  każdą myśl.

4.  trzy marzenia.

• Otocz pętlą liczebnik. Wyjaśnij 
jego pisownię.

1. a b c

2. a b c

3. a b c

4. a b c

2

3 4

, bo 

wyłapie • rozciągnie • spełni • umożliwi

1
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Połącz liniami początki zdań z odpowiednimi zakończeniami.1

Rób • zbyt • oczom! • graj • Daj • przerwy • długo •  
odpocząć • Nie • na gimnastykę! • na komputerze!

Długotrwałe patrzenie w ekran uszkadzają słuch.

Nieruchome siedzenie przy komputerze męczy oczy.

Jedzenie w czasie grania lub oglądania powoduje bóle mięśni i stawów.

Głośne dźwięki słuchane przez słuchawki prowadzi do otyłości.

Z wyrazów w ramce ułóż hasła i wpisz je pod odpowiednimi ilustracjami.2

Przeczytaj uważnie plany Stasia i podkreśl w tekście na niebiesko wszystkie opisy 
sytuacji, podczas których chłopiec korzysta z urządzeń elektronicznych. 
Na czerwono podkreśl inne działania niekorzystne dla zdrowia.

3

• Zastąp podkreślone fragmenty tekstu opisami zachowań sprzyjających 
zdrowiu. Napisz zmieniony tekst w zeszycie.
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Pokoloruj ramki z wyrazami należącymi do rodziny wyrazu zdrowie. Z sylab 
obok nich odczytaj hasło. Zapisz je. Przysłówek z przeczeniem nie zapisz łącznie.

4

hasło: 

• Napisz w zeszycie, jak działa na układ nerwowy zbyt długie korzystanie 
z komputera. Możesz skorzystać z informacji ze s. 37 w podręczniku.

W każdej pętli znajdź i podkreśl przysłówek. Dopisz te przysłówki 
do odpowiednich czasowników.

5

korzysta (jak?) –        odtwarza (jak?) – 

uszkodzi (jak?) –        trzyma (jak?) – 

długa

długo 

         długość

poważnie    

poważna

powaga

głośna

głos

głośno

blisko
bliscy
bliska

zdrapka LAzdrowy COzdrój CA

zdrowieć TOzdrówko ŻO,zdolny SZPI

zdalnie MYzdrów ZA zdrowo DU

wyzdrowieć WOzdrowotność ZDROzdrowotny NIE
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Odczytaj litery z plątaninki. Zapisz rozwiązanie.1

hasło: 

Wśród podanych czasowników podkreśl zieloną kredką te, które dotyczą 
korzystania przez ciebie z internetu.

2

GRAM     OGLĄDAM     SZUKAM     CZYTAM   SŁUCHAM     

ŚPIĘ     HODUJĘ     PŁYWAM   RYSUJĘ    OTWIERAM     

SPRAWDZAM   LOGUJĘ SIĘ     PISZĘ     ROZMAWIAM

• Podaj te czasowniki w 1. osobie liczby mnogiej. Napisz je w zeszycie.

Czy umiesz zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci? Nalep w odpowiednich 
miejscach paski z zakończeniami zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

3N

Nie ufam  

Nie podaję  

Nie otwieram  

Mówię rodzicom,  

Moje hasła i loginy

• Przepisz zasady bezpiecznego korzystania z internetu do zeszytu.

B
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95. DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Jestem robocikiem, który potrafi się poruszać do przodu, skręcać oraz się cofać. 
Abym wykonał jakiś ruch, potrzebuję polecenia w postaci kolorowego kodu. 
Dlaczego? Bo moimi oczami są czujniki koloru. Wiem, jaki rodzaj ruchu mam 
wykonać, gdy zobaczę dany kolor.

1

• Pokoloruj kwadraty zgodnie z kodem tak, abym przeszedł od STARTU 

do METY, mijając po kolei klawiaturę, monitor, mysz i jednostkę centralną, 
czyli cały zestaw komputerowy. Kolory kwadratów określają kroki 
do wykonania w podanej kolejności na najbliższym skrzyżowaniu dróg. 
Niektóre kwadraty już pokolorowałem.

 idź do przodu idź do tyłu skręć w prawo skręć w lewo

Cześć! Czy dużo czasu spędzasz z tabletem lub smartfonem? 
A może pobawisz się i mnie zaprogramujesz?
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Ten robot ma czujnik koloru i odległości. Czujnik koloru pozwala mu zebrać 
pomarańczowe piłeczki w pomieszczeniu z przeszkodami. Gdy trafi 
na przeszkodę, zmienia dowolnie kierunek swojego ruchu.

3

Niektóre roboty mają czujnik odległości, czyli odmierzają, ile centymetrów 
dzieli je od otaczających przedmiotów. Gdy zbliżą się do nich, zmieniają 
kierunek ruchu. Tak działa np. robot odkurzający, który jeździ po liniach 
prostych, odbija się od przeszkód i skręca w dowolnym kierunku.

2

• Zaznacz liniami trasę robota tak, aby posprzątał pokój. Wykonaj 10 ruchów. 
Skorzystaj z linijki.

• Zauważ, że zanim robot posprząta dokładnie pokój, pokonuje długą trasę. 
Wiele podobnych robotów podczas pracy wykonuje jeszcze obroty wokół 
własnej osi, czyli kręci się w kółko. Dzięki temu dokładniej czyszczą podłogę.

• Narysuj trasę robota. 
Pamiętaj, że porusza 
się on po liniach 
prostych. Aby zabrać 
piłeczkę, robot musi 
przejechać przez jej 
środek.

• Porównaj swoje rozwiązanie z rozwiązaniami innych dzieci w klasie. Dlaczego 
są różne? Przeliczcie, ile linii narysowało każde z was. Spróbujcie wykonać 
ćwiczenie jeszcze raz i narysować jak najmniej linii.
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Za pomocą zdjęć zaszyfrowano wiadomość. Odczytaj z nazw obrazków wskazane 
sylaby i głoski i n apisz rozwiązanie.

1

pierwsza i czwarta        pierwsza       trzecia           druga
głoska        sylaba       głoska           głoska

Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością zdarzeń opisanych w tekście 
z pamiętnika ze s. 38 w podręczniku. Przeczytaj ułożony tekst.

2

  Początkowo każdy robił coś innego.

  Pani zabrała nas do zamku.

  Udało się, gdy zaczęliśmy działać wspólnie.

  Musieliśmy rozwiązać zagadki i łamigłówki, żeby znaleźć ukryte przedmioty.

• Podkreśl zdania zawierające po trzy czasowniki. Otocz w nich pętlami 
bezokoliczniki.

• Ułóż i napisz w zeszycie zdanie z wyrazem znaleźć.
• Dopisz dwa inne wyrazy kończące się cząstką -źć.

znaleźć, wieźć, 

Odszukaj w słowniku frazeologicznym, co znaczą podane powiedzenia. Przepisz 
je do zeszytu i dopisz ich objaśnienia.

3

druga sylaba               druga sylaba             trzecia sylaba          pierwsza i czwarta głoska

iść jak po grudzie iść jak z płatka
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Pod każdym zdaniem nalep informację, jaki to rodzaj zdania.4N

Zapisz w zeszycie po jednym zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym. 
W każdym z nich użyj wyrazu zagadka. Możesz zmienić formę wyrazu.

5

Przeczytaj zdania w ramce. Wpisz je do dymków kredkami według kodu.6

Pani zabrała nas do zamku.

Czego będziemy tu szukać? Gdzie mamy szukać?!

Znajdźcie ukryte przedmioty.

To nie jest takie łatwe!

Rozwiążcie zagadki!

zdanie pytające

zdanie wykrzyknikowe

zdanie oznajmujące

zdanie rozkazujące

Gratuluję zwycięstwa!  Czy rozwiązałeś zadanie?   
Dziękuję za pomoc.  Przełóż ten element.
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kłódka Kto

szafa

komoda

kuferek

biurko

klucze

błą podwórko

ta, młoda

py żyrafa

dzi. tłucze

Kto łódka

nie rowerek

97. ROZWIĄZUJEMY ZAGADKI

Odgadnij, kto znajduje się w tajemniczym pomieszczeniu. Odszukaj imiona 
ukryte w podanych wyrazach i je napisz.

1

ZAKAMAREK  CZEKOLADKI 

KOSZULKA  SPADAMY 

Połącz liniami rymujące się wyrazy. Sylabę znajdującą się obok wyrazu na zwoju 
papieru przepisz do okienka przy odpowiednim wyrazie w szafie. Skorzystaj 
ze wzoru. Przeczytaj kolejno wpisane sylaby.

2

• Dopisz utworzone przysłowie do jego objaśnienia.

Przysłowie  oznacza, że należy 

korzystać z wiedzy i doświadczenia innych ludzi, żeby nie popełniać błędów.

Która figura: A, B, C, D czy E powinna 
znaleźć się w polu ze znakiem zapytania? 
Otocz pętlą odpowiednią literę.

3

?A C D EB
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Przedwczoraj dzieci układały zagadki. Pojutrze będzie czwartek. Pokoloruj 
ramkę z nazwą dnia, w którym dzieci układały zagadki.

4

Dopisz, jaki to rodzaj zdań.6

Bardzo lubię rozwiązywać zagadki. 

Czy rozwiązujesz sudoku? 

A co to takiego?! 

Spróbuj rozwiązać ze mną tę łamigłówkę. 

No to zaczynajmy!  

Dzieci ułożyły zagadki dla koleżanek i kolegów. Na podstawie podanych 
informacji odgadnij, którą zagadkę ułożył Marek, którą – Adam, którą ułożyła 
Ola, a którą – Ulka. Zapisz imiona dzieci na kopertach.

5

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela

Zagadka
nr 1

Zagadka
nr 2

Zagadka
nr 4

Zagadka
nr 3

Ulka ułożyła pierwszą lub czwartą zagadkę.
Ola ułożyła trzecią lub drugą zagadkę.
Adam ułożył czwartą zagadkę.
Marek nie ułożył drugiej zagadki.
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Amelia obudziła się przed południem. Wstała 

i wyjrzała przez drzwi. Znów usłyszała tajemnicze 

terkotanie. Zobaczyła mieszkającego 

w koronie lipy jadowitego potwora. Kuba wrzucił 

do walizki kilka batoników. Dołożył butelkę zimnej 

wody, rękawiczki zimowe i drabinkę sznurową. 

Amelia czekała już w przedpokoju z kaskiem 

rowerowym w ręku.

98. MALI DETEKTYWI

Odczytaj właściwe litery zgodnie z kodem strzałkowym według wzoru.1

T Y O K

E L D P

I E T M

A W G Z

• Zapisz hasło i napisz, czym zajmuje się ta osoba.

Przeczytaj tekst i znajdź w nim osiem błędów. Sprawdź poprawność w opowiadaniu 
ze s. 42 w podręczniku. Skreśl błędne słowa, a poprawne zapisz obok.

2

KOD

LITERY D
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Przypomnij sobie, z jakich elementów jest zbudowane sprawozdanie. Możesz 
skorzystać z informacji ze s. 7 w podręczniku. Ponumeruj elementy sprawozdania 
w takiej kolejności, w jakiej powinny w nim występować.

3

Elementy sprawozdania:

 tytuł        zakończenie       wstęp        rozwinięcie

• Napisz w zeszycie sprawozdanie według odpowiedzi udzielonych 
na podane pytania. Skorzystaj z tekstu ze s. 43 w podręczniku.

Sprawozdanie

tytuł: Wyprawa do dębowej korony

wstęp: Kto, kiedy i gdzie wyruszył? Po co dzieci 
zorganizowały tę wyprawę?

rozwinięcie: Kiedy uczestnicy wyprawy się 
spotkali? Gdzie się wspinali? Co nagle usłyszeli? 
Skąd pochodził tajemniczy terkot? Co było potem? 
Co znaleźli? Co było później? Jak się skończyła ich 
wyprawa?

zakończenie: Jakie były odczucia Amelii 
po wyprawie?



4242 99. DETEKTYWI, NAUKOWCY, ODKRYWCY

Połącz liniami nazwy naukowców z opisami wykonywanych przez nich badań.1

Odczytaj zaszyfrowaną wiadomość i ją zapisz. Jeśli nie 
możesz sobie poradzić, przyłóż do tekstu lusterko. 

2

Nalep zdjęcia znalezisk naukowców w odpowiednich szufladach.3

N

Na pustyni Gobi odkryliśmy wiele 
skamieniałych kości dinozaurów.

Wykopaliska prowadzimy w miejscu 
osady Słowian sprzed 2 tysięcy lat. 

Badamy skały, z których są zbudowane 
góry na jednej z wulkanicznych wysp.

geolodzy

Znaleziska archeologa Znaleziska geologa Znaleziska paleontologa

Kryptologia to nauka o szyfrach.

paleontolodzy

archeolodzy
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Odczytaj i zapisz tytuł książki. 
Pamiętaj o cudzysłowie.

4 1 2 3 4

A A TYW GEN TYW

B DE CJA DE TEK

C TY KA PO WIS

D ZY TEK TY CZNATytuł książki: 

Wpisz informacje na podstawie tekstu ze s. 103 w podręczniku.

Autor: 

Główny bohater: 

Agencja detektywistyczna głównego bohatera: 

Uzupełnij instrukcję informującą, co zrobić, aby powstało niewidzialne pismo 
z soku z cytryny. Wykorzystaj tekst ze s. 46 w podręczniku.

5

Niewidzialne pismo – instrukcja

1. Przygotuj 

2. Zamocz 

3. Napisz 

4. Odłóż 

5. Żeby odczytać to, co zostało napisane, 

Podkreśl poprawne dokończenie zdania.
Uzupełniona instrukcja składa się ze zdań oznajmujących / zdań pytających / zdań 
rozkazujących.

Napisz w zeszycie instrukcję, 
jak uzyskać niewidzialne 
pismo z mleka. Skorzystaj 
z tego samego tekstu 
w podręczniku.

Instrukcja to informacja 
o t m  jak co  kona  
jak ost o a  jak co  
o s u i a  o inna  

kr tka i a isana  unktac

B1 D2 A2 C3 D1 A4 C2
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X. XXXX99. DETEKTYWI, NAUKOWCY, ODKRYWCY

Wybierz z niebieskich okienek właściwe litery i uzupełnij nimi wyrazy. 
Sprawdź poprawność w wierszu ze s. 47 w podręczniku. Pokoloruj na zielono 
okienka z literami obok tych wybranych. Odczytaj z nich hasło i je zapisz.

6

dzi ry

z  ukiem

t eba

ce 

p ł

u ądzenie

p źniej

wa ne

mia czał

u w
ch o
ż b

ch a
ó l
ż r
u t
ż c
u a

ó z
h y
rz n
h l
u k
rz a
ó z
rz ś
ó ę

hasło: 

• Przeczytaj głośno wyrazy, w których występuje cząstka -zca. Napisz je 
w kolejności alfabetycznej.

wynalazca, zwycięzca, znalazca

• Przeczytaj ponownie te wyrazy na głos. Co zauważasz? Uzupełnij zdanie.

W tych wyrazach piszę , a słyszę .

Przeczytaj głośno wyrazy w ramkach. Co słyszysz na końcu tych wyrazów? 
Czym różni się ich pisownia od wymowy?

7

• Utwórz wyrazy według wzoru. Podkreśl odpowiednie litery.

śnieg, bo śniegowy  trud, bo 

lód, bo    chleb, bo 

grad, bo    głód, bo 

śnieg lód grad chlebgłódtrud
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Przeczytaj wyrazy w ramce. Poszukaj w słowniku języka polskiego znaczenia 
tych, których nie znasz. Wykreśl wszystkie te wyrazy z poziomych rzędów 
diagramu. Z pozostałych liter odczytaj i zapisz hasło.

1

zagadka • szarada • rebus • krzyżówka • łamigłówka • logogryf

ł a m i g ł ó w k a
w k r z y ż ó w k a
e s s z a r a d a o
ł z a g a d k a e j
z a b r e b u s a w
l o g o g r y f y !

hasło: 

Uzupełnij diagram wyrazami z wiersza ze s. 48 w podręczniku rymującymi się 
z podanymi wyrazami. Z zaznaczonych pól odczytaj hasło. Uzupełnij nim 
wyrażenie.

2

• Ułóż i zapisz w zeszycie kilka zdań o tym, jak trenować swój mózg. Możesz 
wykorzystać wiadomości ze s. 49 w podręczniku.

 mózgu 

 gotowy

 złego

 szare

 widzenia

 witaj

 dowodzić

 pyta

 uściśli

 odpowiada

 ciało
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100. GIMNASTYKA UMYSŁU

Naucz się na pamięć trzeciej zwrotki wiersza Myślę, więc… Zapisz tę zwrotkę. 
Wykonaj ćwiczenia do tego tekstu.

3

• Otocz pętlami wyrazy z literami oznaczającymi spółgłoski miękkie.
• Wyjaśnij pisownię słowa krążenie.

 krążenie, bo 

• Podkreśl przymiotniki. Wskaż wyrazy, do których te przymiotniki się odnoszą.
• Rozwiąż minitest. Wybierz poprawne odpowiedzi. W tabeli pokoloruj 

odpowiednie okienka z literami.

a) zdanie nierozwinięte. 
b) równoważnik zdania. 
c) zdanie rozwinięte.

a) zdanie pytające. 
b) zdanie oznajmujące. 
c) zdanie rozkazujące.

a) cztery zdania. 
b) trzy zdania. 
c) jedno zdanie.

W tej zwrotce wiersza mamy

• Odszukaj w „Wycinance” klucz odpowiedzi. Wytnij go, wklej powyżej 
i sprawdź poprawność swoich odpowiedzi.

1. a b c

2. a b c

3. a b c

2 31
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tarzam

Uzupełnij wyrazy literami ch i Ch. Przeczytaj tekst.4

Romek często   odzi na spacery.   ce dotlenić mózg. Mówi, że ru  
to zdrowie, a w zdrowym ciele – zdrowy du  .   ętnie pije wodę mineralną. 

Nie zapomina o gra   planszowy  . Bardzo lubi grę w   ińczyka. 

Gra z dziadkiem w sza  y. Wtedy tata mu radzi, żeby uru  omił szare 

komórki. Ten   łopiec to prawdziwy zu  . Mam o  otę poznać go osobiście.

• Wskaż w tekście przysłówki. Dopisz je do odpowiednich czasowników.

chodzi jak?  pije jak? 

lubi jak?  poznać jak? 

Otocz pętlami litery obok opisów zachowań korzystnych dla zdrowia. Uzupełnij 
tymi literami wyrazy, odczytaj zdanie i je zapisz.

5

1. w nocy granie (ał) / w nocy spanie (ądrz)
2. w piłkę kopanie (orzy) / rozgrywka na ekranie (oli)
3. spacer po lesie (z) / serfowanie w necie (na)
4. ruch na dworze (ządz) / siedzenie przy monitorze (odze)
5. przy filmie podjadanie (try) / rodzinne śniadanie (troni)

M  e   k  staj        ur  eń   elek  cznych.
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Wykreśl z diagramu nazwy pokazanych instrumentów. Z pozostałych liter 
odczytaj hasło i je zapisz.

1

w f l e t k t r ą b k a

r a f o r t e p i a n i

n i s k r z y p c e e m

u t r ó j k ą t z y k i

Na podstawie tekstu z pamiętnika ze s. 50 w podręczniku uzupełnij zdania. 
Przeczytaj uzupełniony tekst.

2

Chłopiec był na koncercie . Bardzo się 

, bo na   zobaczył swoich . Piotrek grał 

na  , a   – na kontrabasie. Chłopiec pomyślał, że może 

wyciągnie z szafy , którą dostał na   od babci.

Przeczytaj dialog i podkreśl w nim frazeologizmy. Wyjaśnij ustnie ich znaczenie. 
Możesz skorzystać ze słownika frazeologicznego.

3

– Ojej! Nie jestem w stanie słuchać tej kociej muzyki.

– A może posłuchaj tego. To utwór, który wpada w ucho.

–  Rzeczywiście. Szkoda, że sam potrafię grać tylko 
na nerwach.

• Wybierz jeden z podkreślonych frazeologizmów. Ułóż z nim zdanie 
i je zapisz.

hasło: 
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Podkreśl w zdaniach czasowniki. Wpisz odpowiednio w okienka: P, jeśli 
to zdanie pojedyncze, lub Z, jeśli to zdanie złożone.

4

Antek lubi muzykę rockową (czytaj: rokową) i grę na gitarze elektrycznej. 

Zosia wytrwale trenowała grę na flecie i słuchała jazzu (czytaj: dżezu). 

Śpiewałem w chórze i występowałem podczas szkolnych uroczystości. 

Basia podczas malowania pejzaży słucha muzyki klasycznej.

• Spośród wszystkich czasowników wybierz trzy, wpisz je do tabeli, a następnie 
określ: osobę, liczbę i czas. Zwróć uwagę na wzór.

Czasowniki Osoba Liczba Czas

trenowała 3. pojedyncza przeszły

Pokoloruj czasowniki w formie osobowej na niebiesko, a w formie nieosobowej 
– na żółto. Kształty jakich przedmiotów przypominają ci powstałe figury?

5

Na podstawie informacji z tekstu ze s. 52 w podręczniku dokończ zdanie. 
Powiedz, czy to zdanie pojedyncze, czy złożone.

6

Najważniejsze w malarstwie abstrakcyjnym są 

.
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Uzupełnij zdania wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.7

 czuwa na wieży i spogląda na  .  

Niestraszny mu  wiatr i  ,  

a jak dostrzeże wroga to z   uderzy na alarm.  

Wtem  wrogów się skrada i   zaczyna grać  

na alarm. Niestety, serce  hejnalisty przebija ostra strzała.

Wpisz wyrazy w odpowiednie miejsca tabeli.8

Rzeczownik Przymiotnik Przysłówek Czasownik

Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki. Następnie połącz je 
z odpowiednimi rzeczownikami według wzoru.

9

haft jaka? haftowana  obóz

harcerz jaki?   pokój

hokej jaki?   chusteczka

hotel jaki?   kij

huk • horyzont • bohaterski • huragan • halny • 
horda • hejnalista • druh • hejnał

humor hamuje grahamka
handluje

hodowlany hucznie

• Wybierz trzy wyrażenia, ułóż z nimi trzy zdania i zapisz je w zeszycie.
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Skorzystaj z informacji ze s. 55 w podręczniku i uporządkuj chronologicznie 
wydarzenia z życia Fryderyka Chopina. Wpisz w okienka odpowiednie numery.

1

  Chopin przybywa do Paryża i zdobywa uznanie jako kompozytor i pianista.

  Rodzina małego Fryderyka przenosi się do Warszawy.

  W Żelazowej Woli przychodzi na świat Fryderyk Chopin.

  W wieku siedmiu lat komponuje utwór, który zostaje wydany drukiem.

  Wielki pianista umiera w Paryżu.

mazurki • polonezy • preludia • sonaty

Odszukaj w diagramie w pionie, w poziomie i po skosie podane w ramce nazwy 
czterech rodzajów utworów muzycznych, które tworzył Chopin. Otocz je pętlami.

2

• Pozostałe litery czytane w poziomie utworzą pięć wyrazów. Przeczytaj je głośno 
i zapisz.

• Uzupełnij informację.

Zapisane wyrazy to  , czyli nieosobowe formy czasownika.

m a z u r k i y

p w y k o n t y

r o w a ć a t w

e o l r n z y ć

l ć w o i c z y

u ć s k n o m p

d o n o w e a ć

i w y p r a z c

a o w y w a ć y
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Z rozsypanych wyrazów ułóż i zapisz zdania lub równoważniki zdań. Podkreśl 
w nich czasowniki, a w okienka wpisz odpowiednio: P – zdanie pojedyncze, 
Z – zdanie złożone lub R – równoważnik zdania.

3

udzielał fortepianie. W  Chopin lekcji Paryżu na  gry

i  imiona Mikołaj rodziców Fryderyka. Justyna to

dźwięki a  wsi. mieszkańców fortepianu przyciągały

pod lipami, Mały dawał Fryderyk koncerty 

Przeczytaj ze s. 55 w podręczniku, co o Chopinie napisał polski poeta Cyprian 
Kamil Norwid. Spróbuj wyjaśnić tę wypowiedź. Przepisz z pamięci słowa poety 
do zeszytu. 

4
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Wytnij z „Wycinanki” obrazki i wklej je w odpowiedniej kolejności na podstawie 
wiersza ze s. 56 w podręczniku. Podpisz obrazki zdaniami złożonymi. Możesz 
skorzystać z wyrazów w ramce i użyć ich w odpowiedniej formie.

1

plakaty • wisieć • informować • ludzie • czytać • spieszyć się • biec •  
trzymać parasole • dotrzeć do parku • rozłożyć parasole • padać •  

słuchać muzyki • dziecko • szeptać • deszcz • grać

1.

3.

2.

4.
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Wybierz wyjaśnienie słowa pasujące do wiersza Preludium deszczowe. Podkreśl  
to wyjaśnienie.

2

Do podanych rzeczowników dopisz po trzy czasowniki pasujące do wiersza. 
Skorzystaj ze wzoru.

3

wzór: parasole – rozkwitały, zakryły, szeleściły

deszcz – 

ludzie – 

Chopin – 

plakaty – 

Nalep w odpowiednich miejscach fragmenty podziękowania.4N

komu?

za co?

kto?

1. wstęp instrumentalny do jakiegoś większego utworu
2. samodzielny krótki utwór instrumentalny
3. zdarzenie będące zapowiedzią czegoś

preludium
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104. BILETY NA KONCERT

Na podstawie tekstu ze s. 58 w podręczniku otocz pętlami litery przy 
odpowiednich dokończeniach zdań. Odczytaj z tych liter wyraz.

1

koncert znanego wokalisty. R
koncert świąteczny. W 
koncert muzyki klasycznej. M

dziadka – dyrektora opery. A
cioci – śpiewaczki operowej. O
wujka – dyrygenta orkiestry. T

Straszny dwór. C
Czarodziejski flet. D
Carmen (czytaj: karmen). F

dużo pieniędzy. N
wysoki wzrost. E
ogromną siłę woli. K

Znajdź w tekście Sława wyrazy z ż. Przepisz je i podkreśl w nich ż.2

 and roll (czytaj: rokendrol)

• Wpisz zieloną kredką brakującą część hasła i przeczytaj objaśnienia.

• Otocz pętlami wyrazy czterosylabowe. Ułóż i napisz z nimi zdania w zeszycie.

Żeby być uznanym wokalistą, oprócz 
talentu trzeba mieć

Piotrek zdobył bilety na

Ania wybiera się do opery na zaproszenie

Opera, na którą idzie Ania, nosi tytuł

1. rytmiczna i szybka muzyka rozrywkowa

2.  szybki taniec towarzyski, który polega 
na kołyszących ruchach całego ciała
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X. XXXX104. BILETY NA KONCERT

Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń w wierszu ze s. 59 
w podręczniku.

3

• Odczytaj hasło z sylab w kółkach w odpowiedniej kolejności. Dowiedz się, 
w którym z polskich miast znajduje się ten obiekt.

Rozwiń zdania tak, aby zawierały odpowiedzi na podane pytania. Skorzystaj ze wzoru.4

wzór: Śpiewa.

Rozwiąż rebus i uzupełnij hasło. Zwróć uwagę na poprawny zapis wyrazów.5

kapu

 skomponował operę pt. Straszny dwór.

óż = usz ł = ietat = łć

Dyryguje.

jaki? kto? 
jak? czym?

Śpiewa.

jaki? kto? 
jak? co? komu?

      jaki?               kto?              jak?       co robi?
Popularny      wokalista       głośno      śpiewa

co?
piosenkę.

   Do śpiewaczki dołączył tenor i razem wystąpili na scenie.

   Artyści długo kłaniali się wśród burzy oklasków.

   Na scenie w świetle reflektorów pojawił się dyrygent.

   W drugim akcie zaśpiewał inny duet.

   Orkiestra zaczęła grać.

   Kurtyna uniosła się w górę i ukazały się dekoracje. 

   Sopran primadonny wzbudził zachwyt publiczności.

RO

WA

O

DO

PE

RA

NA



57105. JAK SŁYSZYMY

Wybierz z ramki nazwy dźwięków i wpisz je pod odpowiednimi obrazkami. 
Podkreśl wyraz oznaczający najcichszy dźwięk.

1

huk  brzęczenie  szum  grzmot  szelest  dzwonienie

Przeprowadź doświadczenie według instrukcji.2

1.  Przygotuj trzy takie same butelki i do każdej 
nalej inną ilość wody.

2.  Spróbuj wydobyć dźwięk z każdej butelki, 
dmuchając w jej szyjkę.

3. Porównaj dźwięki, jakie wydają butelki.

Otocz pętlą zdjęcie butelki, która wydaje najniższy dźwięk.

Uzupełnij zdanie.

Im więcej wody w butelce, tym dźwięk jest .

Nalep zdjęcia butelek w odpowiedniej kolejności.N

najwyższy dźwięknajniższy dźwięk
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Wpisz wyrazy w odpowiednie miejsca diagramu.3

ha ha li li ha

ha ła łaś łaś wy

łaswie so wać

hałas

echo

słuch
ucho

huk

harmider

• Litery z zaznaczonych pól utworzą hasło. Uzupełnij nim zdanie i uzasadnij 
pisownię tego wyrazu.

Bądźcie , bo   pomaga zrelaksować się i odpocząć.

Utwórz od podanych rzeczowników czasowniki. Zwróć uwagę na pytania.4

wzór: krzyk – co robił? – krzyczał 

hałas – co robili? –  huk – co robi? – 

słuch – co robiła? –  stuk – co robiło? – 

przesyłka – co robiły? –  ryk – co robił? – 

• Wybierz dwa czasowniki, ułóż z nimi zdanie złożone i zapisz je w zeszycie.

Odczytaj z sylab wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów. Zapisz je 
w odpowiednich miejscach.

5

rzeczownik:  przymiotnik: 

czasownik:  przysłówek: 

e

s



59106. KOBIETA W MUNDURZE

Odczytaj wyrazy w pętlach – za każdym razem zacznij od najwyższej litery. 
Zapisz hasło.

1

Na podstawie tekstu z pamiętnika ze s. 64 w podręczniku połącz strzałkami 
odpowiednie wyrazy.

2

Olga mama żołnierz

Bartek ciocia pilot

Zosia kuzynka policjantka

Do rzeczowników w rodzaju męskim dopisz rzeczowniki w rodzaju żeńskim 
według wzoru.

3

wzór: asystent – asystentka

ratownik –  lekarz – 

kasjer –  fizjoterapeuta – 

trener –  konsultant – 

• Spośród dopisanych rzeczowników wybierz jeden i napisz 2–3 zdania o tym, 
czym zajmuje się ta osoba.

kYzENIwłe

oAZWdy
iBKtOe
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106. KOBIETA W MUNDURZE

Przeczytaj tekst i podkreśl wyrazy, które łaczą zdania pojedyncze w zdania 
złożone. Postaw przed tymi wyrazami przecinki.

4

Ania płakała z powodu stłuczonego kolana więc Piotrek zaproponował jej pomoc. 

Razem poszli do pani pielęgniarki bo kolano dziewczynki zaczęło puchnąć. Ania 

dzielnie szła do gabinetu chociaż niełatwo jej było iść. Pani pielęgniarka wyjęła 

apteczkę ponieważ musiała założyć opatrunek.

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.5

W marcu często świeci słońce  pada 

deszcz. W parku kwitną forsycje  

pojawiają się pierwsze przebiśniegi. Pójdę 

na spacer  przejadę się na rowerze.

Utwórz zdania złożone ze zdań pojedynczych – połącz je 
odpowiednimi wyrazami. Wyrazy łączące zdania 
nie mogą się powtarzać. Pamiętaj o przecinkach.

6

wzór: Magda przemokła. Nie miała parasola.
 Magda przemokła, bo nie miała parasola.

Boli mnie gardło. Nie mogę pić zimnych napojów.

Zgubiłam bilet. Nie mogę jechać autobusem.  

i • lub • albo

Spóźniłem się do szkoły. Nie usłyszałem budzika.



61

Ćw
icz czytanie

107. NASZE MAMY

Na podstawie tekstu ze s. 66 w podręczniku zaznacz  poprawne odpowiedzi. 
Z sylab obok nich odczytaj hasło. Sprawdź w słowniku języka polskiego znaczenie 
tego słowa.

1

Klasę miała odwiedzić

 mama Hani. MEGA  pani prezydent. PA  bibliotekarka. PIE

Przyjaciółka nauczycielki była

 ratowniczką. LĘ  konduktorką. FO  położną. SA

Przed spotkaniem uczniowie przygotowali pytania do

 quizu. ŻER  testu. GNIA  wywiadu. NIS

Kostek ze smutkiem stwierdził, że nie może być konduktorem, bo jest

 niepunktualny. TKA  zapominalski. KA           nieuważny. RKA

• Ułóż i zapisz trzy pytania, które chcesz zadać tej osobie.

1. 

2. 

3. 

• Porównajcie w klasie wyniki swojej pracy.

Dokończ zdania. Skreśl niepasujące wyrazy.2

Mój wymarzony zawód to  ,

ponieważ 

.

Moja mama / babcia / ciocia jest 

. Jej praca polega na 

.
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Wypisz z wiersza ze s. 67 w podręczniku jak najwięcej nazw czynności 
wykonywanych przez mamę.

3

Mama 

• Wybierz jeden z czasowników i wpisz jego odpowiednie formy do tabeli.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga

1. os. (ja) 1. os. (my)

2. os. (ty) 2. os. (wy)

3. os. (on)

 (ona)

 (ono)

3. os. (oni)

          (one) 

Ułóż i zapisz podziękowanie dla mamy. Zwróć uwagę na pytania pomocnicze.4

Podziękowanie

Czas przeszły

komu?

za co?

kto?
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Podaj nazwy obrazków. Liczby wskazują w tych wyrazach litery, które odczytane 
po kolei utworzą hasło. Uzupełnij tym hasłem zdanie.

1

Elżbieta Zawacka nosiła stopień  brygady Wojska Polskiego.

Na podstawie tekstu ze s. 68 w podręczniku uzupełnij tekst.2

Otocz pętlami wyrazy łączące zdania złożone.

Pokoloruj nazwy cech, które można przypisać generał Zawackiej. Wyjaśnij, 
co oznacza powstały wyraz.

3

Wytnij z „Wycinanki” puzzle i ułóż obrazek. Wklej go do zeszytu. 
Wytnij i przeczytaj informację. Przyklej ją pod zdjęciem.

4

Wyraz pseudonim 
dosłownie znaczy „pod 
fałszywym imieniem”. 
To nazwa danej osoby 
inna niż oficjalne imię 
i nazwisko. Pseudonimów 
używano często podczas 
drugiej wojny światowej.

Elżbieta Zawacka była rodowitą . Miała  oczy 

i   włosy. Świetnie znała język . Skończyła 

, a potem została . Gdy wybuchła 

, włączyła się w walkę z wrogiem. Pewnego dnia usłyszała w słuchawce, 

że biała   jest już gotowa. To było .

1

1

2

3

3 4

4 5



64 109. NAZYWAM SIĘ... MARIA SKŁODOWSKA-CURIE

Odczytaj hasło z podanych sylab. Zacznij od sylaby pod naczyniem, w którym 
płyn sięga najwyżej. Możesz skorzystać z linijki. Uzupełnij tym hasłem 
wypowiedzenie.

1

Maria Skłodowska-Curie to  .

• Uzupełnij w wyrazach brakujące sylaby i przeczytaj, jakimi wyrazami można 
zastąpić wyraz wybitna.

W każdym rzędzie otocz pętlą odpowiedni wyraz.2

przymiotnik że probówka termometr utalentowana

rzeczownik oraz Maria aby wybitnie

przysłówek ciekawa wolniejsza wytrwale dobra
czasownik zajmować się badanie myślenie odkrycie

rzeczownik szybko mądra dobrze fizyka

wyraz łączący biegnie i matematyka pierwiastek

rzeczownik chemia przyszła mówić duży

• Z zaznaczonych wyrazów ułóż i zapisz zdanie w czasie przeszłym. Pamiętaj 
o odpowiedniej formie wyrazów.

ska bit una polczo wy na

feno  nalna, ge  lna, czoło  ,   komita
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Czas i miejsce urodzenia:
7 listopada 1867 r., Warszawa

Odznaczenie: Order Orła Białego

Ukończenie gimnazjum 
ze złotym medalem

Wyjazd do Paryża i studia na Sorbonie

Odkrycie promieniowania 
radu i polonuNagroda Nobla z fizyki i chemii

Pierwsza kobieta profesor 
na paryskiej uczelni

Czas i miejsce śmierci:
4 lipca 1934 r., Francja

Połącz liniami odpowiednie fragmenty zdań. Skorzystaj z tekstu ze s. 70 
w podręczniku.

3

Maria, odkąd pamięta,

Chciała zdobywać wiedzę,

Była pierwszą kobietą, 

Otrzymała dwie Nagrody Nobla:

Jako dziecko

więc uczyła się na uniwersytecie.

z fizyki i chemii.

która została profesorem.

mieszkała w Warszawie.

zadawała sobie pytanie: dlaczego?

Przeczytaj informacje o wybitnej uczonej. Uporządkuj je, przekształć w zdania 
i napisz w zeszycie notatkę biograficzną o Marii Skłodowskiej-Curie. Zwróć 
uwagę na kolory chmurek.

4



6666 110. NIEZWYKŁE SUBSTANCJE

Przeczytaj tekst i wpisz nazwy substancji z ramki we właściwe miejsca tabeli.1

dwutlenek węglartęć hel

azot  hel  rtęć  złoto  woda  węgiel

Gazy są ulotne, zwykle niewidoczne. Ciecze są płynne i można je przelewać.  
Ciała stałe mają swój własny kształt.

Gazy Ciecze Ciała stałe

Połącz liniami zdjęcia z odpowiednimi podpisami.2

Nalep zdjęcia przedmiotów pod nazwami substancji, których użyto  
do ich wytworzenia.

3

N

ciekły azotsuchy lód
lód rtęć

złoto
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Dopisz do przymiotników odpowiednie rzeczowniki z ramki. Określ rodzaj tych 
wyrażeń.

4

azot  rtęć  ciało  ciecz  gaz

ciekły  rodzaj męski

srebrzysta  

ulotny  

płynna  

stałe  

Obok każdego wyrazu dopisz według wzoru odpowiednią nazwę: rzeczownik, 
czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik.

5

wzór: pachnąca – przymiotnik

substancja – 

drugi – 

niebezpiecznie – 

metal – 

promieniuje – 

cieplej – 

szkodzi – 

niewielka – 

Ułóż i napisz dowolne zdania według wzoru.6

wzór: przymiotnik   rzeczownik   czasownik   przymiotnik   rzeczownik

        Mądry        naukowiec       bada           toksyczne     substancje.

rzeczownik czasownik przymiotnik rzeczownik

przymiotnik rzeczownik przysłówek czasownik przymiotnik rzeczownik



68 111. WIOSENNE PRZEBUDZENIA

Przeczytaj zdania na temat wiosny i podkreśl na czerwono sylaby lub litery przy 
poprawnych odpowiedziach. Odczytaj z nich hasło i je zapisz.

1

Dni stają się coraz krótsze. PIĘK WIOS

Rośliny przestają wzrastać. NO NA

Wiosną obchodzi się Święta Wielkanocne. JEST PRZY

Ptaki wybierają cieplejsze strefy klimatyczne. RO W

Zwierzęta stają się aktywne. NAS DY

• Wyjaśnij, jak rozumiesz to zdanie.

Na podstawie tekstu z pamiętnika ze s. 74 w podręczniku skreśl w zdaniach 
błędne wyrazy i zapisz obok właściwe.

2

Antek zabrał Asi zeszyt. 

Pociągnął ją za rękaw bluzki. 

Z tego powodu Asia była szczęśliwa. 

Pani powiedziała o bujaniu w obłokach. 

Autor dziennika postanowił napisać list. 

Odszukaj w tekście z pamiętnika ze s. 74 w podręczniku czasowniki 
z przeczeniem nie. Przepisz je i dopisz dwa własne przykłady pasujące do tekstu.

4

Do podanych wyrazów ułóż antonimy z przeczeniem nie według wzoru.3

wzór: przychylna – nieprzychylna

hasło: 

TAK NIE

szczęśliwa – 

czuła – 

trafione – 

miłe – 
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Przeczytaj zdania złożone. Podkreśl w nich czasowniki w formie osobowej. Na końcu 
każdego zdania wpisz w ramkę liczbę zdań składowych za pomocą liczebnika.

5

Wszystko wokół kwitnie, trawa się 
zieleni, a krople deszczu mienią się 
w promieniach słońca.

Często spacerujemy i podziwiamy 
piękno natury wokół nas.

Słuchamy odgłosów przyrody, 
obserwujemy ptaki, nagrywamy 
krótkie filmiki i dzielimy się  
naszymi spostrzeżeniami.

Utwórz zdania złożone z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie. 
Zapisz liczbę zdań składowych w każdym z tych zdań.

6

jeść pić  zdania składowe

 zdania składowe

 zdania składowebyć mieć pracować marzyć

chodzić uczyć się bawić się
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Odczytaj i zapisz nazwy zwierząt pokazanych na zdjęciach. Wszystkie nazwy 
są zaszyfrowane według tej samej zasady.

7

Wytnij z „Wycinanki” logotypy parków narodowych i przyklej je obok 
zwierząt, które są na nich przedstawione. Otocz pętlą logo parku, który  
nie leży na Podlasiu.

Rozpoznaj i podpisz zwierzęta, które można spotkać na podlaskiej wsi  
i w jej pobliżu. Narysuj strzałki od każdego zwierzęcia do jego nazwy.

8

noilatab rbuż śoł kaintołb

Odszukaj na ilustracji ptasie gniazda i otocz je czarnymi pętlami. Gniazda 
zbudowane przez bociany otocz dodatkowo czerwonymi pętlami.
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112. O SYMPATII

• Pokoloruj mniejszy obrazek zgodnie 
z podanym kodem. Puste pola nie zostały 
zakodowane. Zacznij kolorowanie od kolumn 
lub rzędów, w których wszystkie pola zostały 
opisane kolorami.

• Wykonaj samodzielnie prosty obrazek na kartce w kratkę i go zakoduj. 
Wymieńcie się w parach swoimi kodami i pokolorujcie obrazki.

Pokoloruj wiosenny obrazek zgodnie 
z zakodowanymi informacjami.  
Jedna część została zakodowana 
pionowo, a druga – poziomo.  
Każda liczba określa, ile pól  
w rzędzie lub w kolumnie  
należy pokolorować i jakim  
kolorem. Przyjrzyj się, w jaki  
sposób zostały pokolorowane  
dwie kolumny i pokoloruj  
pozostałe według wzoru.

1

2 2
1 1
2 3 5 3 2

1 1 1
2 1 2

1 1 1 1 1
2 1 2
1 1 1

1
4
2

3 1 2 5 6
3 2 4 2 2

7 2 3 2 3 5 14
6 4 2 6 5 2 1
3 4 1 2 1 1 1

6
5 1

4 1 1
1 4 1
1 4 1
2 3 1
2 2 2
3 1 2
3 2 1

1 1 3 1
1 2 3
2 2 2
2 3 1

2 4
3 3
5 1

Hej! Nareszcie nadchodzi piękna, 
pachnąca i zielona wiosna. Wszystkim 
poprawia się humor. Zapraszam cię 
do wiosennego programowania.
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rzędzie i w każdej kolumnie każdy 
obrazek znalazł się tylko raz.

2

N
• Teraz zwróć jeszcze uwagę na zaznaczone 

zielone prostokąty. W nich też każdy 
obrazek powinien się znaleźć tylko raz.

Zagrajcie w parach w grę. 3

• Narysujcie na kartkach w kratkę planszę o wymiarach 10 na 10 pól. Każda osoba 
ma inny kolor kredki oraz kostkę. Gra polega na kolorowaniu pól planszy.

• Gracze kolejno rzucają kostką. Liczba wyrzuconych oczek określa, ile pól ma 
do pokolorowania gracz zgodnie ze wskazaną zasadą. 

• Każdy gracz wybiera pole, które chce pokolorować. Jeżeli udało mu się 
pokolorować ostatnie puste pola w linii pionowej lub poziomej, przekreśla 
swoim kolorem całą linię i zdobywa punkt.

• Gra kończy się, gdy żaden z graczy po dwukrotnym rzuceniu kostką nie może 
wykonać ruchu. Wygrywa ta osoba, która zdobyła najwięcej punktów.

Przykładowa rozgrywka:

        

112. O SYMPATII

albo
albo

albo

albo
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Na podstawie tekstu ze s. 78–79 w podręczniku zapisz pełnymi zdaniami 
odpowiedzi na pytania.

1

• Wskaż zdania pytające złożone. Podkreśl w nich czasowniki i powiedz, 
z ilu zdań składowych każde z tych zdań się składa. Uzupełnij informację 
odpowiednim liczebnikiem.

Trzecie zdanie pytające składa się z  zdań składowych.

Połącz liniami frazeologizmy z ich objaśnieniami.2

czuć miętę

mieć maślane oczy

mieć motyle w brzuchu

zakochać się po uszy

• Wybierz jeden związek frazeologiczny, ułóż z nim 
zdanie i je napisz.

odczuwać podekscytowanie 
na myśl o kimś bliskim sercu

bardzo mocno się zakochać 

czuć sympatię do kogoś

mieć spojrzenie świadczące 
o zakochaniu się

1. Jakie słowo z trudem wypowiadał Jacek Karaś?

2. Jak zachowała się nowa uczennica, gdy pani przedstawiła ją klasie?

3.  Co poczuł i jak zachował się Jacek, gdy zorientował się, że Kasia usiądzie obok 
niego w ławce?
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6.

1

2

3

4

5

6

A

1.

2.

Ustka

3.

4.

5.

112. O SYMPATII

Pokoloruj ramki z wyrażeniami opisującymi zachowania, które mogą świadczyć 
o darzeniu kogoś sympatią.

3

czerpanie przyjemności z czasu spędzanego razem zabawa

rozwijanie tych samych zainteresowań brak wspólnych tematów do rozmów

kontakt, którego celem jest wykonanie zadaniawzajemna pomoc i zaufanie

• Napisz w zeszycie kilka zdań o tym, jak się zachowujesz, kiedy darzysz kogoś 
sympatią. Możesz skorzystać z informacji w ramkach.

Podaj nazwy obrazków i wpisz je do diagramu. Odczytaj hasło i uzupełnij zdania 
tym wyrazem w odpowiedniej formie.

4

Przeczytaj ze s. 79 w podręczniku opis Kasi Kwiatek. Odszukaj w nim i przepisz 
wyrazy z ż i rz. Podkreśl kolorowymi kredkami te litery.

5

wyrazy z rzwyrazy z ż

Miłość jest silnym   . Trzeba liczyć się z   

innych. Nie chcę zranić czyichś  .



75113. PRZEPIS NA WIERSZ

Przeczytaj wiersz Kocham Cię! ze s. 80 
w podręczniku. Napisz odpowiedzi na pytania.

1

Otocz pętlami nazwiska polskich poetów, które można znaleźć w tekście na s. 81 
w podręczniku.

2

Przepisz z tekstu Każdy jest poetą zdania zapisane w całości wielkimi literami. 
Na podstawie słów autorki wyjaśnij ich sens.

3

Uzupełnij w zdaniach brakujące wyrazy na podstawie tekstu.4

Napisz wyrazy należące do rodziny wyrazu poezja.

Co Ryś podarował swojej koleżance?

Czego była ciekawa bohaterka wiersza?

Adam Mickiewicz  

Dowiedz się, które z tych osób otrzymały Nagrodę Nobla. Napisz litery NN nad 
ich nazwiskami.

Bo poezja to nie  to, co się   na bibliotecznych półkach, 

tylko to, co   w sobie i co   wokół siebie.  

Twój , , odrębny świat.

Wisława Szymborska  
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1.   Przeszukaj plecak!

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

114. JAK ZOSTAĆ POETĄ

Na podstawie tekstu ze s. 84–85 w podręczniku zaznacz  poprawne odpowiedzi.1

Młody Julian szukał
 okularów.
 klucza.
 spodni.

Chłopiec próbował otworzyć  
swoją szufladę za pomocą

 noża kuchennego.
 śrubokrętu.
 scyzoryka.

Rodzina wezwała na pomoc
 ślusarza.
 dozorcę domu.
 strażaka.

W szufladzie Julka były
 pamiątki z wakacji.
 listy od dziadków.
 własnoręcznie napisane wiersze.

Wyobraź sobie, że twój kolega zgubił zeszyt. Co możesz mu poradzić? Nalep 
odpowiednie zdania. Powiedz, jaki to rodzaj zdań.

2

N

Zamień nalepione zdania w sposób podany w przykładzie. Napisz te zdania. 
Powiedz, jaki to rodzaj zdań.

1. Przeszukam plecak.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Ułóż i napisz w zeszycie ogłoszenie o zgubionym ołówku, długopisie lub piórniku.3

Przeczytaj wiersz Kluczyk ze s. 84 w podręczniku oraz fragment wiersza Okulary. 
Podkreśl nazwy wspólnych miejsc, w których szukano kluczyka i okularów.

4

Okulary 

Biega, krzyczy pan Hilary:
„Gdzie są moje okulary?”.
Szuka w spodniach i w surducie,
W prawym bucie, w lewym bucie.
Wszystko w szafach poprzewracał,
Maca szlafrok, palto maca. (…)
Pod kanapą, na kanapie,
Wszędzie szuka, parska, sapie!
Szuka w piecu i w kominie,
W mysiej dziurze i w pianinie.
Już podłogę chce odrywać,
Już policję zaczął wzywać.

Julian Tuwim (fragment wiersza)

• Jakie czynności wykonuje Julek, a jakie – pan Hilary? Wypisz w czasie 
teraźniejszym te, które się nie powtarzają.

Julek: 

Pan Hilary: 

• Przeczytaj objaśnienie słowa kluczyć i podkreśl to, które pasuje do obu wierszy.

Posuwać się do celu okrężną drogą, zmieniając ciągle kierunek.

Nie mówić o czymś wprost.

• Wypisz nazwy przedmiotów, na które trzeba szczególnie uważać, bo można je 
łatwo zgubić.
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Jakie zwierzęta wydają opisane odgłosy? Dopisz w okienkach właściwe numery 
zdjęć zwierząt.

1

melodyjny śpiew przed świtem 

wieczorny rechot nad stawem 

nocne pohukiwania 

chrumkanie po zmroku 

Podpisz ptaki pokazane na czterech pierwszych zdjęciach. Ponumeruj je, 
zaczynając od tego ptaka, który budzi się najwcześniej. Ostatni ptak budzi się 
najpóźniej. Odczytaj kolejno z liter jego nazwę i podpisz zdjęcie.

2

Wyobraź sobie wieczorny spacer poza miastem i dokończ zdanie.3

Gdy zapadnie zmrok, słychać 

1. 2.

3.

4.

W

L

G

A

I
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Do nazw czynności dopisz nazwy zwierząt i pasujące do nich przymiotniki. 
Określ ich rodzaj.

4

Czasownik Rzeczownik Przymiotnik Rodzaj

szczeka

brzęczy

poluje

chrobocze

bzyczy

Dopisz odpowiednie przysłówki.5

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

cicho

donośniej

najgłośniej

• Wybierz z każdej kolumny po jednym przysłówku, ułóż z każdym z nich jedno 
zdanie i zapisz te zdania w zeszycie.

Podpisz wyrazy w zdaniach według wzoru.6

wzór:                       
      rzeczownik     czasownik      rzeczownik

Wytrwały obserwator uważnie wypatruje zwierzęcia.

Żaby rechoczą nocą.

Nocny owad wydał dwa długie dźwięki.
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NE

CZES

popularny

zabytkowy archaiczny przebojowy

tradycyjny rozchwytywany

pożądany przestarzały staroświecki kultowy

Na podstawie tekstu z pamiętnika ze s. 88 w podręczniku napisz, co założyła 
dziewczynka.

2

Pokoloruj na zielono ramki z wyrazami bliskoznacznymi do słowa modny, 
a na niebiesko – z wyrazami przeciwstawnymi.

3

• Wybierz trzy dowolne wyrazy, ułóż i zapisz z nimi w zeszycie trzy zdania: 
jedno oznajmujące, jedno pytające i jedno rozkazujące.

DAW

JE

I

STRO

NE
WSPÓŁ

9

4

Podaj nazwy pokazanych części garderoby. Policz w tych wyrazach litery i wpisz 
je w okienka. Odczytaj sylaby w kolejności od najmniejszej do największej liczby 
liter w wyrazach i zapisz hasło.

1

hasło: 
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Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ramki. Podkreśl wyraz, który 
zastąpisz innym wyrazem w kolejnym zdaniu. Skorzystaj ze wzoru.

4

wzór:  Ania lubi sportowe buty. 
Często zakłada je na klasowe wycieczki.

Bartek nie lubi ubrań ze sztucznych tkanin.

Mama kupuje  tylko bawełniane stroje.

Widziałam w czasopiśmie fotografię kolorowego plecaka.

Zosia dostała  plecak w prezencie.

Maciek ma cztery naszywki na klubowej koszulce.

Adam także przyszyje sobie  naszywek 

na klubowej koszulce.

Jutro wybieram się na spacer.

Ma być  ładna pogoda.

Przeczytaj dialog. Zwróć uwagę na wyróżnione wyrazy. Przepisz te pary wyrazów 
do zeszytu. Wybierz jedną parę, ułóż i napisz dwa zdania z tymi wyrazami.

5

wtedy • je • taki • jej • tyle • mu

– Bardzo podobają mi się twoje buty.

–  Dziękuję. Dostałem je na urodziny. Są nieprzemakalne i bardzo wygodne. Ojej! 
Ile masz naklejek z piłkarzami!

– Zebrałem ich już piętnaście.

– Co to za książka?

– To komiks mojej koleżanki, który powinienem jej już oddać.
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117. JAK SIĘ UBIERAĆ, A NIE PRZEBIERAĆ

Podkreśl nazwy części garderoby, które założyli Kuba i Buba – bohaterowie 
tekstu ze s. 90 w podręczniku.

1

 Kuba  Buba

koszula, marynarka, krawat, półbuty, 
szorty, sandały, piłkarska koszulka, 

przetarte skarpety

sukienka, żakiet, balerinki, sandały, 
złota spódnica, srebrna bluzka, 

czerwone trampki 

Na podstawie tekstu otocz pętlami litery przy poprawnych odpowiedziach. 
Odczytaj z nich hasło.

2

Rodzeństwo wybierało się na
a) koncert. B              b) rozpoczęcie roku szkolnego. G c)  rodzinny obiad. C

Mama pozwoliła, aby bliźniaki założyły
a) elegancki strój. Z b) szkolny mundurek. W c) dowolny strój. U

Kuba i Buba uwielbiają
a) kłótnie. S b) rozmowy. A c) słodycze. D

Mama poczuła się słabo, bo
a) ma kłopoty z sercem. N b) się przestraszyła. O c) ujrzała stroje dzieci. T

• Z hasła i wyrazów w ramce ułóż i zapisz wypowiedzenie. 

Połącz liniami związki frazeologiczne z ich objaśnieniami.3

rzecz gustu

ostatni krzyk mody

wyjść z mody

• Wybierz jeden frazeologizm, ułóż z nim zdanie i zapisz je w zeszycie.

coś jest już niemodne

coś jest zależne od tego, co komuś się podoba

najmodniejsze w ostatnim czasie

piękno • na • wrażliwość • to
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Przepisz z wiersza ze s. 91 w podręczniku wypowiedzi koszul. Przeczytaj je 
z odpowiednią intonacją.

4

Podkreśl równoważnik zdania.

Otocz pętlami przymiotniki. Napisz w okienku ich liczbę. 

Do podanych wyrazów dopisz rymujące się wyrazy 
z wiersza, a następnie własne według wzoru.

5

narzekanie – pranie – 

od rana –  – 

 – dziura – 

szale –  – 

Ułóż i napisz w zeszycie rymowankę z wybraną parą wyrazów.

Napisz w zeszycie kilka zdań o tym, jak należy dbać o ubrania. Możesz skorzystać 
z wyrazów w ramce.

6

odkładać na miejsce  segregować przed praniem   
prać, suszyć i prasować zgodnie z zaleceniami na metce  

przebierać się  zmieniać ubranie   
chronić podczas prac plastyczno-technicznych   

ubierać się stosownie do wykonywanych czynności

w okienku ich liczbę. 

się wyrazy 
ru.

ną p

wzór: koszule – czule – w ogóle
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Połącz liniami w pary wyrazy. Następnie każdą parę połącz strzałkami 
z odpowiednim zdjęciem.

1

wełniane 

obrusy

swetry

jedwabne 

chustkilniane 

podkoszulkibawełniane 

Wszystkie ubrania są zrobione z tkanin naturalnych.
Wełna to materiał pochodzenia roślinnego.
Lniane ubrania są przewiewne, ale łatwo się gniotą.
Sierść wielbłądów można wykorzystać do produkcji jedwabiu.
Kwiaty lnu są niebieskie.
Materiał na ubrania bawełniane wytwarza się z rośliny o włochatych nasionach.

Przeczytaj zdania i określ, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz odpowiednio: 
P (prawda) lub F (fałsz).

2

Przyjrzyj się metkom. Otocz pętlą metkę sukienki, której nie wolno prasować 
i którą można prać jedynie w temperaturze 30 stopni.

3
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Dopisz brakujący wyraz w pierwszym zdaniu i go podkreśl. Następnie uzupełnij 
drugie zdanie, zastępując podkreślony wyraz innym. Skorzystaj ze wzoru.

4

wzór: Dostałem w prezencie wełniane skarpety. 
 Takie skarpety są bardzo ciepłe.

 jest lekki i błyszczący. 

Produkuje się  z kokonów jedwabników. 

Bluzy polarowe wytwarza się z  . 

Wytwarza się  w laboratoriach.

Uzupełnij w wyrazach brakujące litery. Sprawdź pisownię na s. 92–93 w podręczniku.5

kr  liki zwie  ęta obr  s wielbłąd   w     brania banda   

k  ew u  ywać ko  enie sk  ra    odowlany wytwa  ać

• Przeczytaj uzupełnione wyrazy. Otocz pętlą wyraz jednosylabowy.

Ułóż i zapisz zdania o treści nawiązującej do mody, ubierania się, tkanin. Zdania 
te muszą spełnić podane warunki.

6

wzór:  trzy czasowniki

Mama segreguje ubrania, wkłada je do pralki i wybiera program.

Przypomnij, co to jest opis. Z jakich najważniejszych elementów się składa? Opisz 
w zeszycie ubranie, w którym najczęściej chodzisz do szkoły.

7

dwa czasowniki

dwa rzeczowniki i dwa przymiotniki

jeden przysłówek
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Podaj nazwy obrazków i uzupełnij tekst właściwymi formami tych wyrazów. 
Przeczytaj uzupełniony tekst.

8

• Sprawdź pisownię wpisanych wyrazów w tekście legendy ze s. 95 
w podręczniku.

Wpisz w wyrazach odpowiednio ę lub ą.9

• Z każdej kolumny wybierz po jednym wyrazie, ułóż z nim zdanie i zapisz je 
w zeszycie.

Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w czasie przeszłym.10

wyjąć Zosia  piórnik z plecaka, a Janek  buty z torby. 

zdjąć Paweł  bluzę z wieszaka, a Ola  czapkę z półki. 

wyciąć Ania  obrazek, a Maciek  puzzle. 

wziąć Dawid  ze sobą książkę, a Ewa  piłkę. 

Twardowski zawarł z   kontrakt, który podpisał  

i postawił  pieczęci. Miał duszę oddać w Rzymie, ale w inną drogę 

. Diabeł miał  minę, ale wkrótce się 

rozweselił. Pokonał Twardowskiego i za karę wysłał go na  .

g bka zakr t żoł dź

zaj ty k piel b ben

p dzel t py pi ty

tr ba goł b l d

pr dko br zowy w dka
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Na podstawie opowiadania ze s. 96–97 w podręczniku dopisz imiona bohaterów 
opowiadania przy strojach, które założyli.

1

skromne

czyste 

dziurawe

brudne

zniszczone

zadbane

odpowiednie  
do sytuacji

wygniecione

dobrane  
do sylwetki

pstrokate

adekwatne  
do wieku

dobrane 
kolorystycznie

• Powiedz, jaki byłby twój strój przygotowany na dzień pod hasłem Mój ulubiony 
bohater. Uzasadnij swój wybór.

Jakie powinno być ubranie noszone na co dzień? Pokoloruj ramki 
z odpowiednimi cechami i wyrażeniami.

2

• Uzupełnij odpowiednio tabelę przymiotnikami.

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy

czyste

najskromniejsze

jaśniejsze

 nauczycielka – strój detektywa

  – strój codzienny

  – piżama

  – strój królewny

  – strój sportowy

  – strój Supermana
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Co się kryje pod podanym powiedzeniem? Wytnij z „Wycinanki” sformułowania, 
które kojarzą się z tym powiedzeniem, i przyklej odpowiednie chmurki. Dopisz 
dwie własne propozycje.

3

• Odszukaj w tekście Jak mnie widzą… wypowiedzi Cesi, Antka i Sary, a następnie 
przepisz je uważnie do zeszytu. Podkreśl wyrazy ze spółgłoskami miękkimi.

• Porozmawiajcie w klasie o tym, co przeważało w waszych wyborach: cechy 
charakteru czy wygląd.

Dookoła postaci zapisz te cechy, które są dla ciebie ważne i mają pozytywny 
wpływ na kontakty z innymi.

4

Jak cię widzą,
tak cię piszą.
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Z rozsypanych wyrazów ułóż i zapisz zdania. Wpisz odpowiednio w okienka: 
Z – zdanie złożone lub P – zdanie pojedyncze.

1

Połącz zdania pojedyncze w zdania złożone za pomocą wyrazów z ramki.2

Zosia nie przeczytała wiersza,  zostawiła podręcznik w szkole. 

Martwiła się,  jutro będzie nieprzygotowana. Zadzwoniła 

do Anety,  ona mieszkała najbliżej ze wszystkich. Koleżanka 

przyniosła jej podręcznik,  był już późny wieczór. Na szczęście 

Zosia zdążyła przeczytać wiersz  przygotowała się do zajęć.

Przeczytaj zdania i zamień je w jedno zdanie złożone. Napisz to zdanie.3

Julia rozpacza. Nie wzięła plecaka. W plecaku miała bilety 
na dziecięcy pokaz mody.

i • bo • ponieważ • chociaż • że

mody w mnie, wezmę czy Ania pokazie udział zapytała klasowym

strojów wspólne szkolne na rysowanie Sara uroczystości

zaproponowała i projektowanie różne

120. KLASOWY POKAZ MODY
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120. KLASOWY POKAZ MODY

Oddziel wyrazy pionowymi kreskami. Utwórz od przymiotników 
rzeczowniki według wzoru i je zapisz.

4

• Spośród zapisanych wyrazów wybierz dwa, ułóż z nimi zdania i zapisz je 
w zeszycie.

Uzupełnij odmianę czasownika zacząć w czasie przeszłym. Podkreśl litery ą 
oraz ę.

5

 liczba pojedyncza    liczba mnoga

Podróżnik trafił do ciemnej groty. Aby wydostać się na zewnątrz, musi kierować 
się słuchem i dotykiem. Może korzystać ze wskazówek. Pomóż mu znaleźć 
wyjście – zaznacz właściwą drogę.

6

Wybierz kolejno:

  instrument wydający 
wyższy dźwięk,

  tkaninę z sierści,
  ptaka śpiewającego 
o świcie, 

  nocnego ptaka,
  odbity dźwięk.

1. os. (ja) zacząłem / zaczęłam 1. os. (my)

2. os. (ty) 2. os. (wy) zaczęliście / zaczęłyście

3. os. (on)

 (ona)

 (ono)

3. os. (oni)

 (one)

huk, 
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Wykreśl z poziomych rzędów diagramu 
nazwy, które kojarzą się z Wielkanocą. 
Skorzystaj z ilustracji. Z pozostałych liter 
odczytaj i napisz zdanie.

1 ż b a r a n e k y
k u r c z ą t k o
c z y m y r a d o
p i s a n k i s n
z a j ą c z e k y
c h Ś w i b a b a
ą t W k o s z y k
p a l m a i e l k
a n o c n y c h !

Napisz nazwy wielkanocnych potraw, które zazwyczaj można znaleźć 
na świątecznym stole.

2

Ułóż i napisz na kartce życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych dla wybranej 
osoby. Ozdób kartkę świątecznie.

3
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92 PAUZY MUZYCZNE

Napisz obok każdej pauzy muzycznej jej nazwę.1

Napisz pauzy po śladzie i dokończ ich pisanie na pięciolinii.2

Narysuj obok pauzy muzycznej symbol odpowiedniej wartości rytmicznej.3

 –  –  –  –  – 
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Skreśl niewłaściwe wyrazy.1

Przepisz na pięciolinię nuty – dźwięki walczyka.2

Zagraj walczyka z ćwiczenia 2. na wybranym instrumencie.3

Walc jest wirowym tańcem polskim niemieckim. 

Wywodzi się z tańców rycerskich ludowych. 

Utrzymany jest w takcie na dwa na trzy. 

Tempo walca jest szybkie umiarkowane. 

Jednym z najpopularniejszych w Europie jest  

walc angielski argentyński.
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94 INSTRUMENTY STRUNOWE SMYCZKOWE

W każdym zdaniu wykreśl błędne sformułowanie.1

Odpowiedz na pytania.3

Na podstawie informacji ze s. 112 w podręczniku napisz, który instrument 
strunowy smyczkowy nie wchodzi w skład kwartetu smyczkowego.

2

Skrzypce są instrumentem strunowym szarpanym  
smyczkowym.

Źródłem dźwięku w altówce jest powietrze są struny.

Kontrabas jest najmniejszym największym instrumentem  
strunowym smyczkowym.

Wiolonczelę trzymamy między nogami pod brodą.

Skrzypce i altówkę trzymamy w prawej dłoni w lewej dłoni.

Instrumenty strunowe smyczkowe zbudowane są z drewna  
z metalu.

Ile instrumentów wchodzi w skład kwartetu smyczkowego? 

 

 

Czym pocieramy po strunach? 

Co jest źródłem dźwięku w instrumentach strunowych smyczkowych? 

Który z instrumentów strunowych jest najmniejszy? 
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U babci jest słodko
słowa: Wanda Chotomska, muzyka: Adam Markiewicz

Kiedy tata basem huknie, kiedy mama cię ofuknie*,
kiedy patrzą na człowieka okiem złym –
to do kogo człowiek stuka, gdzie azylu** sobie szuka,
to do kogo, to do kogo tak jak w dym?

Ref.:  U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką. 
– No, proszę, zjedz jeszcze ździebełko. 
I głowa do góry! Odpędzę te chmury 
i niebo odkurzę miotełką. 
Nie ma jak babcia, jak babcię kocham – 
bez babci byłby kiepski los. 
Jak macie babcię, to się nie trapcie, 
bo wam nie spadnie z głowy włos. 
U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką. 
– A może chcesz placka spróbować? 
Popijasz herbatę i słońce nad światem 
już świeci jak złoty samowar***.

Wszystkie wnuki, nawet duże, nawet takie po maturze****,
nawet takie z długą brodą aż po pas,
niech do babci lecą z kwiatkiem i zaniosą na dokładkę
tę piosenkę, którą śpiewa każdy z nas.

Ref.: U babci jest słodko…

 * ofuknąć – odezwać się do kogoś nieprzyjemnym głosem
 ** azyl – bezpieczne miejsce
 *** samowar – naczynie do gotowania wody i parzenia herbaty
 **** matura – egzamin zdawany po zakończeniu szkoły średniej
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Wesołe pisanki
słowa: Anna Warecka, muzyka: Paweł Betley

Na bieli obrusa rozsiadły się baby,
mazurek do tańca zaprasza rolady,
wesołe pisanki jak kwiaty na stołach,
święconkę z barankiem stół wita i woła…
Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc…

Ref.:  Wesołe pisanki, pisanki święcone 
malują obrusa biel, 
radosne, szczęśliwe, przepięknie zdobione, 
raz w roku mają swój dzień. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Wesołe pisanki na misy się kładą, 
ozdobą wśród jadła* są. 
A kiedy rodzina do stołu zasiada, 
pisanki bawić się chcą… 
Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Na bieli obrusa świąteczne frykasy**,
indyki, kurczęta, pieczone prosiaki,
kiełbasy i szynki, sałatki, owoce,
jeść będzie rodzina, jeść będzie do nocy.
Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc…

Ref.: Wesołe pisanki, pisanki święcone…

* jadło – dawniej: jedzenie
** frykas – smakowita potrawa
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Prosimy was o uśmiech
słowa: Wanda Chotomska, muzyka: Adam Markiewicz

Czegoś nie ma w szkolnym programie,
zapomniano o tym w pośpiechu,
a tu chodzi o ważną sprawę:
o tabliczkę mnożenia uśmiechów.
Sprawę trzeba załatwić od ręki*,
bo widzimy na każdej ulicy,
że ponurych mamy zbyt wielu,
a w uśmiechu jest ciągle deficyt**!

Ref.:  Prosimy was o uśmiech, bo uśmiech jest potrzebny, 
jak kwiatom promień słońca, jak ptakom lot podniebny. 
Potrzebny nam jest uśmiech przez bardzo duże „U”, 
od rana do wieczora, jak również w czasie snu. 
Piosenka wie najlepiej, piosenka dobrze wie, 
że gdzie uśmiechu nie ma, tam gorzej jest niż źle! 
Więc uśmiech trzeba mnożyć, tam gdzie się tylko da, 
to proste jest i łatwe jak dwa razy dwa.

Uśmiech przyda się w domu i w szkole,
i w tramwaju, i w tłoku przed kasą,
a jeżeli się niebo zachmurzy,
uśmiech może zastąpić parasol.
Bo wystarczy popatrzeć pogodnie
i uśmiechnąć się chmurom na przekór***,
żeby światu całemu pokazać,
ile słońca jest w każdym człowieku.

Ref.: Prosimy was o uśmiech…

* załatwić od ręki – zrobić od razu
** deficyt – brak

*** na przekór – tu: na złość, wbrew
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stock.com, (serce) Denis Mikheev/Shutterstock.com; s. 55 (tańczące dzieci) Pavel L Photo and Video/Shutterstock.com; s. 56 (kapu-
sta) Kyselova Inna/Shutterstock.com, (nić) Olga Danylenko/Shutterstock.com, (staw) Claudia Pylinskaya/Shutterstock.com, (mone-
ta) reprodukcja, (łóżko) Dima Moroz/Shutterstock.com; s. 57 (pszczoły) danceyourlife/Shutterstock.com, (rakieta) Intellson/Shut-
terstock.com, (piorun) In  -Finity/Shutterstock.com, (gałązka) PinkPueblo/Shutterstock.com, (dzwonki) Dinosoft  Labs/Shutter-
stock.com, (fale) Proskurina Yuliya/Shutterstock.com, (butelki z  wodą) design56/Shutterstock.com, (chłopiec pijący wodę) Pikul 
Noorod/Shutterstock.com; s.  60 (stary papier) SJ Travel Photo and Video/Shutterstock.com; s.  61 (długopis) linyoklin/Shutter-
stock.com, (zeszyt) Helga_Kor/Shutterstock.com; s. 63 (dziewczynka) Syda Productions/Shutterstock.com, (Order Orła Białego) TO-
MEK ZIEILINSKI/AGENCJA SE/East News; s. 64 (naczynia z kolorowymi płynami) Africa Studio/Shutterstock.com; s. 66 (suchy 
lód) Ivo Petkov/Shutterstock.com, (złoto, lód) Africa Studio/Shutterstock.com, (rtęć) Ventin/Shutterstock.com, (ciekły azot) Val3ri0/
Shutterstock.com, (termometr) Alexxndr/Shutterstock.com, (woda gazowana) Danila Shtantsov/Shutterstock.com, (balony) Kartin-
kin77/Shutterstock.com; s. 67 (róża) kosmos111/Shutterstock.com; s. 68 (kredka) Nirdesha Munasinghe/Shutterstock.com; s. 70 (ba-
talion) Bildagentur Geduldig/Alamy Stock Photo/BE&W, (żubr) volkova natalia/Shutterstock.com, (łoś) David Osborn/Shutter-
stock.com, (błotniak) Piotr Krzeslak/Shutterstock.com, (logo Narwiański PN) Narwiański Park Narodowy, (logo Biebrzański PN) 
Biebrzański Park Narodowy, (logo Białowieski PN) Białowieski Park Narodowy, (logo Kampinoski PN) Kampinoski Park Narodowy; 
s. 71 (robot) Alena Razumova/Shutterstock.com; s. 72 (pszczoła) AZAR KARIMLI/Shutterstock.com, (kostki do gry) Gearstd/Shut-
terstock.com, (tło pod kratki) Miloje/Shutterstock.com; s. 74 (laurka) Joanna Dorota/Shutterstock.com, (Ustka) Marek Trawczynski/
Shutterstock.com, (prezent) GCapture/Shutterstock.com, (uśmiech) Ink Drop/Shutterstock.com, (serce) Africa Studio/Shutter-
stock.com, (kwiat) Lanlana839/Shutterstock.com; s. 75 (kot poeta) Liusa/Shutterstock.com; s. 76 (kolorowe karteczki) Brovko Serhii/
Shutterstock.com; s.  78 (kos) Eric Isselee/Shutterstock.com, (żaba) Rosa Jay/Shutterstock.com, (sowa) Winston Link/Shutter-
stock.com, (dzik) Eric Isselee/Shutterstock.com, (rudzik) Pefk os/Shutterstock.com, (zięba zwyczajna) David Tipling Photo Library/
Alamy Stock Photo/BE&W, (drozd śpiewak) JÃ?Â¡nos NÃ?Â©meth/Shutterstock.com, (sikora bogatka) Julian Popov/Shutter-
stock.com, (wilga zwyczajna) GEORGE RESZETER/Alamy Stock Photo/BE&W; s. 80 (kalosze) Olha Ukhal/Shutterstock.com, (skar-
petki) Yellow Cat/Shutterstock.com, (podkolanówki) Kaya/Shutterstock.com, (kurtka) OrangeGroup/Shutterstock.com, (rękawiczki) 
Olga Popova/Shutterstock.com, (golf) Khvost/Shutterstock.com, (sukienka) Ruslan Kudrin/Shutterstock.com, (pasek) Artem Aveti-
syan/Shutterstock.com, (kredki) Pogorelova Olga/Shutterstock.com; s. 81 (dziewczynki) StockLite/Shutterstock.com; s. 83 (ręczniki) 
rzstudio/Shutterstock.com, (bluzy) Dune suru/Shutterstock.com, (swetry) White Space Ukraine/Shutterstock.com, (koszulki) New 
Africa/Shutterstock.com, (spodnie) GoodMood Photo/Shutterstock.com; s. 84 (wełniane) evrymmnt/Shutterstock.com, (lniane) La-
ineN/Shutterstock.com, (bawełniane) Grebnev/Shutterstock.com, (jedwabne) withGod/Shutterstock.com, (metki na  ubraniach) 
Tarzhanova/Shutterstock.com, (piktogramy) Gercen/Shutterstock.com; s.  85 (skarpetki) DD Images/Shutterstock.com, (chustka) 
Elena11/Shutterstock.com, (bluza) nito/Shutterstock.com; s. 87 (ojciec z synem) New Africa/Shutterstock.com; s. 88 (szarfa) Kanate/
Shutterstock.com; s.  89 (dziewczynka) Sergei Kolesnikov/Shutterstock.com; s.  93 (walc) modera761101/Shutterstock.com; s.  94 
(skrzypce) Boiko Y/Shutterstock.com

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że podjęły starania mające na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw 
autorskich wszystkich zamieszczonych utworów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych 
utwory lub fragmenty, postępują zgodnie z art. 271) Ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne oświadczają, że są jedynym podmiotem właściwym do kontaktu autorów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, 
w których twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.
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do s. 18, ćwiczenie 1

do s. 12, 
ćwiczenie 2

do s. 9, 
ćwiczenie 4

do s. 6, 
ćwiczenie 3

do s. 63, ćwiczenie 4

Elżbieta Zawacka 

otrzymała 
Order Orła Białego 
– najstarsze i najwyższe
odznaczenie nadawane 
w Polsce za wybitne 
zasługi dla kraju.

Wycinanka

– Ty byłaś dotychczas, a teraz Agnieszka jest najmłodsza.

– Cicho. Właśnie zasnęła, nie trzeba jej budzić.

–  Córeczko, bądź grzeczna. Powinnaś być dobra dla 
siostrzyczki, jest przecież młodsza od ciebie.

do s. 46, 
ćwiczenie 3

do s. 30, ćwiczenie 4 do s. 26, ćwiczenie 4

Jaś buduje. Na zajęciach z robotyki Jaś 
buduje robota.

Jaś buduje robota.Na zajęciach z robotyki Jaś 
buduje ruchomego robota.

1. a

2. a

3. b

4. c

1. a

2. b

3. c

4. a

1. c

2. c

3. c
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do s. 88, ćwiczenie 3

do s. 53, ćwiczenie 1

do s. 70, ćwiczenie 6

higiena osobista

wybór pióra
schludne ubranie

zasady dobrego wychowania

nawiązywanie życzliwych 
relacji z innymi

odpowiednie zachowanie 
w różnych sytuacjach

zainteresowania

kultura słowa

zakup okularów

fryzura




