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TrochÚ rymujÚ, bo poetÈ siÚ czujÚ

Pisownia wyrazów z È i Ú
1.

Uzupełnij rymowanki wyrazami zawierającymi ą lub ę. Skorzystaj z podpowiedzi
na
n rysunkach. Podkreśl słowa, w których ą wymienia się na ę.

Nawet zając zajęczy na widok pięciu
N
buszujących w ogródku jędzy.
b
JJastrząb pędzi za trzema

,

a to przecież jest

nad błędami!
mi!
wącha kwiaty i specjały,

bo ma gołębi
b

doskonały.
snuje pajęczynę,

ssieć przyciągnie mu zwierzynę.
nę.

2.

Przygotuj się do napisania własnych wierszyków. Ułóż z sylab wyrazy rymujące
się z podanymi słowami.
● pędzel –

frę

wy

pię
● mięta –

zo

flą

brą

kać

ka

dzel

dra

ta

sią

● pogawędka –
● piętrowy –
● chrząkać –
● tępić –

nić

pręd

bęb

● mądra –
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3. Podkreśl słowa z ą lub ę. Dopisz do dwóch z nich wyrazy pokrewne, a do kolejnych dwóch wyrazy, które się z nimi rymują.

Od miesięcy mama bąka,

Dziewczyna jest ciągle przejęta,

że na święta będą sprzątać

otwiera szeroko oczęta.

odtąd wszyscy domownicy,

Zdjęcia z wędrówek ułoży Jędrek,

bez wyjątku, bez różnicy.

ponieważ niezły jest z niego mędrek.

Dla porządku podpowiada,

Pamięć ma także wprost doskonałą,

co gdzie trzeba poukładać.

więc łatwo będzie mu się wklejało.

Zastęp przypraw porządkuje

A mama wszystkich poczęstuje

Tosia, która kuchnię czuje.

tym, co na święta przygotuje.

Wzór: na święta – świąteczny

bąka – chrząka

–

–

–

–

4. O czym mówią przenośnie poetów? Naklej w odpowiednich miejscach rysunki
z wkładki nr 12 i wpisz w luki brakujące słowa.

WKLEJ

latające karuzele łąki

WKLEJ

WKLEJ

kolorowa podkowa rozpięta
na szczęście nad ziemią

ostrze szabli kraje niebo
najprzezroczystsze

5.

Pokoloruj w wierszu Danuty Wawiłow Kopareczka litery: ą na zielono, ę na czerwono. Następnie spróbuj naśladować poetkę. Dokończ krótki wierszyk. Wpisz w luki
wybrane przymiotniki i rzeczowniki.

ow, Koppaarreczka
Danuta Wawił
,
ą iść do parku
am
m
z
cę
ch
ie
N
ą,
koparrką,
wolę bawić się
moją starą,
ukochaną,
połamaną,
]
podrapaną. […

Książeczka
Nie chcę tylko być gwiazdeczką,
wolę siedzieć z mą książeczką,
taką mądrą
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Nauka o język u i or tograf ia

6.

Wypisz czasowniki z wierszy. Określ w nich osobę i czas. Powtarzające się czasowniki zapisz tylko raz. Skorzystaj z klucza, a dowiesz się, kim są autorzy wierszy.
Klucz do odpowiedzi

Danuta Wawiłow

Hanna Ożogowska
1 czasownik w 1. os. czasu
przyszłego; 1 czasownik
w 3. os. czasu przyszłego

3 czasowniki
w 1. os. czasu przyszłego

Maria Konopnicka
3 czasowniki
w 3. os. czasu
teraźniejszego

Adam Mickiewicz
3 czasowniki w 3. os. czasu
teraźniejszego; 1 czasownik
w 3. os. czasu przyszłego

Czasownik

Osoba

Czas

Czasownik

Osoba

Czas

Czasownik

Osoba

Czas

Czasownik

Osoba

Czas

Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie karczmy nie rozwalą,
Cha cha, chi chi, hejże, hola! […]

U chomika w gospodzie
Siedzą muchy przy miodzie.
Siedzą, piją koleją
I z pająków się śmieją. […]

Będę babuleńką, starą, starusieńką,
schowam się pod ziemię, pod czarne korzenie,
a potem na wiosnę spod ziemi wyrosnę
malutką jabłonką, zieloną koronką. […]

Malowany wózek,
para siwych koni,
pojadę daleko,
nikt mnie nie dogoni. […]
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7. Uzupełnij rymowanki czasownikami w czasie przeszłym w odpowiedniej formie.
Pokoloruj litery, przed którymi znajdują się ę lub ą.

Noga jej siĖ (powinčą)

,

gdy na ļcičgĖ (nadepnčą)

Koledzy za uszy jč (cičgnčą)
ale oni teŊ (siĖ potknčą)

.

,

.

SáoĪ (nadepnčą)

wiĖc z muzykč u niej krucho.

(Minčą siĖ)

dyrygentkč nie zostanie.

jej na ucho,
z powoáaniem,

Gwiazdki z nieba (pragnčą)
w górĖ szybko siĖ (pičą)

,

,

ale szczĖļcie mnie (minčą)
rĖkč tylko mi (machnčą)

.

,

8. Uzupełnij wierszyk o okręcie. Użyj wyrazów zapisanych na falach.
Okręt

za pięć

lecz o

– sztorm

Marynarze na czas

,
.
.

teraz z

miną.

liściki do żon z mozołem,
bijąc o stoły

czołem.

„

trochę, złapałem

,

(to tak ze złości chyba

).
w

, czekajcie mnie.
”.

Tymczasem dzieciom buziaki
nietęgą

Piszą

bajdurzę
dziesiątej
nie dopłyną

burzę

Przypłynę
się przyplątał

piątek
dziewiąta

Pracują

wypłynął
Spóźnię się

zziębniętym
ślę

