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24 P cz. 3 s. 18–20Świat się zmienia     Jak dawniej ludzie żyli w miastach i na wsi?

1.  Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej dawne miasto. Zaznacz te elementy, które do 
niej nie pasują. Wyjaśnij, dlaczego nie powinny się tu znajdować.

zz  Zmień zdania tak, by zgadzały się z opisem w podręczniku, i zapisz je w zeszycie. 

Sto lat temu miasta i wsie wyglądały tak samo jak teraz.
Po ulicach jeździły elektryczne tramwaje. 
W gospodarstwach wiejskich nie pieczono chleba.

2.  Przeczytaj opisy dawnych zawodów, podkreśl w nich wyrazy oznaczające czynności 
i pokoloruj pod każdym właściwą nazwę zawodu. 

Dostarczał wodę 
do domów.

Woził ludzi  
z jednego miejsca 

na drugie.

Sprzedawał 
bilety 

w tramwajach.

nosiwoda tragarzkontroler

woziwoda dorożkarzkonstruktor

wodnik dróżnikkonduktor
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4.  Czy znasz te zawody? Które z nich są wykonywane do dziś? Zwróć uwagę 
na wyróżnione w wyrazach cząstki.   

    lekarz   rycerz   piekarz   kominiarz   młynarz

3.  Ilustracje przedstawiają dawne zawody. Obok każdej ilustracji wklej opis zawodu. 
Wpisz brakującą nazwę zawodu. Podkreśl we wszystkich nazwach zakończenie -arz.

b8,d/n]a/Q_

rym]a/Q_

W nazwach zawodów zakończonych 
na -arz, -erz zawsze piszemy rz.

Nasz język polski



26 Od ogniska do żarówki  P cz. 3 s. 21–22

1.  Do podanych rzeczowników dopisz ich liczbę mnogą.  

jaskinia – jaskinie świeca –

żarówka – pochodnia – 

ognisko – lampa –

zz Uzupełnij zdania wyrazami we właściwej formie.

zz Porozmawiajcie w klasie o tym, jak działają te urządzenia.

2.  Powiedz, do czego służą przedstawione na zdjęciach przedmioty. 
Wklej nazwy tych urządzeń. 

Przed tysiącami lat ludzie mieszkali w                             .

Żeby się ogrzać i je oświetlić, rozpalali                            .

W dawnych zamkach komnaty oświetlano                           .

Zanim wynaleziono                      , do oświetlania domów 

używano                    i                    naftowych.
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3.  Wykonaj doświadczenia i sprawdź, w jaki sposób zachowuje się światło. 

Doświadczenie 2.
1.  Weź do ręki lusterko i trzymaj je 

nad blatem stołu – jak na zdjęciu. 
2. Włącz latarkę i skieruj jej światło na lusterko.
3.  Poruszaj lusterkiem i obserwuj blat stołu. 

Powiedz, co widzisz.

Doświadczenie 1.
1. Trzymaj książkę tuż nad blatem stołu.
2.  Włącz latarkę i skieruj jej światło prosto 

na książkę. 
3.  Przyjrzyj się, w jaki sposób jest oświetlony 

blat stołu. Poruszaj latarką do góry i w dół. 
Obserwuj zmiany. Dokończ zdanie.

Kiedy światło pada na książkę, na stole powstaje

Potrzebne będą:

4. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.

jasno • najjaśniej • jaśniej

Świeca świeci                               .

Lampa naftowa świeci                        .

                           świeci żarówka.

Lampa naftowa świeci                        .Lampa naftowa świeci                        .

Potrzebne będą:



28 P cz. 3 s. 23Jak dawniej ludzie się komunikowali  

1.  Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym różne sposoby porozumiewania się ludzi 
na odległość. Opowiedz o tych sposobach. Otocz niebieską pętlą te ilustracje, które 
przedstawiają bardzo dawne czasy, a czerwoną te, na których pokazano czasy obecne.

zz Ułóż zdanie z wybranym sformułowaniem. 

2.  Połącz wyrazy i wyjaśnij znaczenie słowa dzwonić w każdym sformułowaniu.

dzwonić

do drzwi na lekcję kluczami do kogoś
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3.  Wklej brakujące zdania tak, żeby powstał zapis rozmowy telefonicznej Tomka 
z dziadkiem. 

– Halo!

–  

–  

– Tomku, mam trzy bilety na mecz Polska – Anglia.

–  

–  

–  Wiem, dziadku. Nie mogę się doczekać. To do zobaczenia!

4.  Połącz wyrazy z ramki w pary i zapisz proste zdania. Podkreśl wyrazy oznaczające 
czynności (czyli czasowniki) podwójną kreską, a wyrazy oznaczające tego, kto tę 
czynność wykonuje (czyli rzeczowniki) – kreską pojedynczą. Skorzystaj ze wzoru.

dzwoni • idzie • posłaniec • listonosz • galopuje • dziadek

zz Rozwiń wybrane zdanie.

co robi?kto?

Tomek rozmawia.



30 P cz. 3 s. 23Jak dawniej ludzie się komunikowali   

5.  Utwórz wyraz z sylab, na które wskazują liczby zapisane w okienkach. Dowiesz się 
wtedy, jak się nazywała krótka, ważna wiadomość, którą doręczał listonosz w czasach, 
kiedy nie istniały SMS-y ani poczta elektroniczna.

zz  Odczytaj telegram, który kiedyś wysłał dziadek Tomka. Pomiń wyraz STOP i zapisz 
obok tekst telegramu.

zz  Powiedz, kim dla Tomka jest wspomniana 
w telegramie osoba.

dzień dobry • dobry wieczór • dobranoc • cześć 
 • pa • do zobaczenia • do widzenia • witaj 

powitanie pożegnanie

6.  Wpisz wyrazy w odpowiednich miejscach tabeli. Który wyraz pasuje do obu rubryk? 
Pokoloruj go.

fotele kameleon dekagram2 3 3



31Ubrania dawniej i dziś   P cz. 3 s. 24–25 

1.  Rozwiąż krzyżówkę na podstawie tekstu „Dama ze spadochronem”. Uzupełnij zdanie 
hasłem.

1. Dziadek marynarki. 
2. Wnuczka surduta. 
3. Imię bohatera opowiadania.
4. Spódnica na metalowym szkielecie.
5. Element dawnej sukni. 

1.

3.
2.

4.
5.

W muzeum dzieci widziały  stroje.

2.  Pokoloruj nazwy ubrań na niebiesko, nazwy biżuterii – na zielono, nazwy innych 
dodatków do stroju – na fioletowo. Otocz pętlą wyraz z ó. Wypisz nazwy pisane przez u.

bluzka

korale

spódnica

kożuch

szelki

torebka

rajstopy

spodnie

krawat

koszula

broszka

suknia

pierścionek

kamizelka

pasek



32 P cz. 3 s. 24–25 Ubrania dawniej i dziś     

mo

Każ swo sy ły dę

3.  Połącz ze sobą postacie w pasujących do siebie strojach. Sylaby przy każdej parze 
utworzą wyrazy. Ułóż zdanie z tych wyrazów. Zapisz to zdanie i ponumeruj wyrazy. 
Ich numery wskazują, jak zmieniały się stroje przez lata.

4.  Pokoloruj właściwym kolorem wyjaśnienie każdego powiedzenia.

Od stroju ważniejsze jest to, jakim jest się człowiekiem.

Ludzie, którzy nas nie znają, oceniają nas na podstawie 
naszego wyglądu i zachowania.

Nie szata zdobi człowieka. Jak cię widzą, tak cię piszą.

zz Porozmawiajcie w klasie na temat tych powiedzeń i ich znaczenia. 

czadejąmia

Ka/ż]d_e]
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5.  Przeczytaj zdanie. Czasownik podkreśl dwiema kreskami, a rzeczownik jedną kreską. 
Rozwiń to zdanie – wykorzystaj wyrazy z ramki w odpowiedniej formie. 

balowa • zdolny • suknia

co?

co?

co? jaką?jaki?

jaki?

6.  Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym bal w dawnym zamku. Odszukaj i zaznacz 
na jednej z nich 10 różnic między obrazkami. 

                        Krawiec szyje. 

                        Krawiec szyje                         .

                        krawiec szyje                          .  

                        krawiec szyje                                          .

co robi?kto?



1.  Ten hełm to wspaniały wynalazek. Zna odpowiedzi 
na wszystkie pytania. Przeczytaj zdania, wyobraź sobie, 
że masz taki hełm na głowie i… odpowiedz, czy to prawda, 
czy nieprawda. Zaznacz sylabę przy każdej prawidłowej 
odpowiedzi i zapisz hasło.

Zima to najcieplejsza pora roku. pod To

Język włoski to nasz język ojczysty.   nie jest

Drzewa mają pień i gałęzie.    su wa 

Najwięcej piasku jest na pustyni.   per ga

Dzwonnica to żona dzwonnika. ma hełm

2.  Połącz w pary modele wyrazów i utwórz nazwy wynalazków. Popatrz na wzór.

tak nie

SUPERHEŁM

MK E AA R

M TA

KŻ Z

T AA

KL A R

L OE A

OS O LT OOM N

G NA E F

L RZE W

EK P

M TO U R

IT E O

PERHEŁSUPUP

Dzień odkrywców

3534



4.  Połącz w pary przedmioty 
przedstawione na ilustracjach: 
nowy ze starym. 

2.  Połącz w pary modele wyrazów i utwórz nazwy wynalazków. Popatrz na wzór.

3.  Wykreśl z tabelki nazwy przedstawionych na rysunkach narzędzi potrzebnych 
do konstruowania wynalazków. Pozostałe litery utworzą hasło. Zapisz je. 
Co znaczy ten wyraz? 

Ś  R U B O K W R Ę T

M Ł O Y T N E A K L

A G W Z O Ź D Z I E

C S C Y A Z O R Y K

5.  Pokoloruj pola zgodnie z podanym kodem, 
a poznasz jeden z najważniejszych wynalazków, 
który ma już prawie 250 lat.który ma już prawie 250 lat.

3534

Wynalazki zmieniają świat



36 P cz. 3 s. 28–29Czy kończy się zima?    Kłopoty z marcową pogodą

........................

...........................................................................

1.  Podpisz znaczki z kalendarza pogody, używając wyrazów z ramki.

słaby wiatr • częściowe zachmurzenie • słonecznie • mgła • 
 pełne zachmurzenie • deszcz • silny wiatr • burza • śnieg

2.  Przyjrzyj się pogodzie za oknem i narysuj w kalendarzu odpowiednie znaczki. Sprawdź 
również, jaka jest temperatura, i zapisz to za pomocą liczby. Zapisz datę obserwacji.

........................

...........................................................................
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3.  Ułóż trzy zdania na temat marcowej pogody i zapisz je w zeszycie. Wykorzystaj 
podane słownictwo. Możesz zmienić formę wyrazów.

marzec • pogoda • deszcz • śnieg • śnieg z deszczem • 
słońce • pada • świeci • grzeje • zmienna • kapryśna

słonecznie • górach • wiatr • 
zachmurzenie • temperaura • mgły

chmura • miara • marcowy • dobry

4.  Przyjrzyj się mapie pogody i uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 

W całej Polsce pogoda będzie zmienna. 

Nad morzem wystąpi pełne  

z opadami deszczu ze śniegiem. W centrum pojawi się 

częściowe zachmurzenie, a w  będzie 

.   będzie się 

wahać od 3 do 10 stopni. Mogą pojawić się . 

Będzie wiał słaby .

5.  Do podanych wyrazów z rz dobierz pasujące wyrazy z ramki. Zaznacz w nich litery, 
na które wymienia się rz.

marzec –  mierzy –

zachmurzenie – dobrze –

3°C

6°C6°C

10°C



38 P cz. 3 s. 31–32Co zrobić, żeby nie zachorować?

czym?

co zrobić?

jaki?

Zabawa w kałuży skończyła się                           .                                      

                       chłopiec cały tydzień spędził w łóżku.  

Teraz odpowiednio się ubiera, żeby nie                                 .

1.  Na podstawie opowiadania „Chlapacze” oceń, czy zdanie jest prawdziwe  
– wtedy zaznacz  P , czy fałszywe – wtedy zaznacz  F .

chory • gorączka • zachorować • chrypa • choroba

Dzieci miały napisać opowiadanie z morałem. P  F

Chłopcy sprawdzali, czy woda w kałuży jest zimna. P  F

Zabawa skończyła się chorobą. P  F

2.  Uzupełnij zdania wybranymi z ramki wyrazami należącymi do tej samej rodziny co 
wyraz chorować. Użyj ich w odpowiedniej formie.

3.  Dopasuj do siebie sylaby i utwórz wyrazy. Utworzone wyrazy zapisz 
pod odpowiednimi ilustracjami. Zapamiętaj pisownię tych wyrazów.

cho chłoroka chustpiec ba
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4.  Na podstawie zdjęć powiedz, jak należy postępować, żeby nie zachorować. 
Do każdego zdjęcia ułóż radę w formie zdania i zapisz ją w zeszycie.

5.  Jak jeszcze należy dbać o zdrowie swoje i innych? Czego nie należy robić? Dobierz 
z ramki odpowiednie czasowniki z nie i uzupełnij nimi zdania.

zz Ułóż zdania z pozostałymi czasownikami z nie. Zapisz je w zeszycie.

nie biegaj • nie noś • nie kupuj • nie wychodź • nie kichaj

Ubieraj się stosownie do pogody,                     zbyt ciepłych 

ubrań.                               na dwór z gołą głową. Gdy masz 

katar, używaj chusteczki i                              na innych.



40 P cz. 3 s. 31–32Co zrobić, żeby nie zachorować?

6.  Rozwiąż krzyżówkę. Litery z ponumerowanych pól wpisz w okienka pod spodem 
i odczytaj hasło.

1. Myjesz je przed każdym posiłkiem.
2. Poranne ćwiczenia. 
3. W rzece i w kranie. 
4. Myj je po jedzeniu. 
5. Uprawiasz go dla zdrowia. 
6. Są źródłem witamin. 

7.  Uzupełnij kostki domina wyrazami z wyklejanki tak, by każda następna kostka 
łączyła się z poprzednią wyrazem o przeciwnym znaczeniu. 

zz Przeczytaj pary wyrazów w tym samym kolorze. Co zauważasz?

1 2 3 4 5 6 7

sm
ut

no wesoło m
okro

słabo

ciepło

szybko

zimno

krótko

1.

3.

2.

4.
5.

6.

3 7

6

2

1

4

5
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8.  Podkreśl nazwy chorób, którymi można się od kogoś zarazić.

ospa 
oparzenie

 złamanie ręki 
grypa

 odmrożenie 
angina

9.  Uzupełnij tekst wyrazami z ramki i odczytaj, w jaki sposób możemy się chronić przed 
drobnoustrojami. 

Powinniśmy unikać kontaktu z                             . 

Odpowiednia                       ogranicza przenoszenie się 

drobnoustrojów.                                          ochronne 

„uczą” nasz organizm, jak walczyć z chorobą. 

10.   Wykreśl niepotrzebne litery. Odczytaj i zapisz zdanie w zeszycie. 

ODPORNOŚĆRORGANIZMUATOMZDOLNOŚĆKDOR
ZACHOWANIASZDROWIA

zz Porozmawiajcie o tym, w jaki sposób powinniśmy dbać o naszą odporność.

wirus grypy

bakteria 
wywołująca anginę

Drobnoustroje to maleńkie 
organizmy, widoczne tylko 
pod mikroskopem. Wiele 
z nich wywołuje u człowieka 
groźne choroby, którymi 
inni mogą się łatwo zarazić 
podczas kontaktu z chorym.

chorymi • higiena • szczepienia



42 P cz. 3 s. 33–35Zaglądamy do ksiązki kucharskiej 

1.  Na podstawie wierszowanego przepisu na pastę z jajek z podręcznika uzupełnij listę 
składników potrzebnych do przygotowania kanapek z tą pastą. 

zz  Przekształć podane zdanie tak, żeby pasowało do wstawionych już znaków. Zapisz je.

Janku, umyj jabłko!    

 . 

 ? 

3.  Postaw na końcu każdego zdania inny znak. Przeczytaj zdania właściwym tonem.

Hania kroi chleb  Haniu, pokrój chleb   

Co kroi Hania 

2.  Przeczytaj wyrazy w każdej linijce i dopisz do nich po jednym pasującym wyrazie. 
Jaką wspólną nazwę możesz dobrać do każdej grupy? Wklej ją w odpowiednie 
okienko.

pomidorowa, żurek i                             to

sernik, galaretka i                                to 

pieprz, bazylia i                                    to

2 …………………......

……………………..…

szczypta ………….....

5 krążków

……………………

kromki ……..…..
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4.  Ponumeruj ilustracje tak, żeby pokazywały kolejne etapy przygotowania pewnej 
smacznej potrawy. Na ich podstawie ułóż przepis na tę potrawę i zapisz go. Użyj 
wybranych wyrazów z ramki.

zetrzyj • umyj • dodaj • obierz • wymieszaj 
 • wyciśnij • ugotuj • posól • posiekaj

zz Uzupełnij tytuł przepisu.

Przepis na  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



44 P cz. 3 s. 36–37Dotrzymujemy obietnic   

1.  Przeczytaj wypowiedź Szymka – bohatera opowiadania „Ważna karta”. Wykreśl zdania 
niezgodne z treścią opowiadania.

Mam już prawie całą kolekcję kart z piratami. Brakuje mi 
tylko karty ze skarbem. Mapa wyspy jest bardzo dokładna. 
Obiecałem Wojtkowi, że wymienię się z nim na kapitana. 
Wojtek dostał od mamy nowe narty. Kuzyn Maks też 
zaproponował mi wymianę. Mama przygotowała na kolację 
naleśniki. Dotrzymam słowa i dam Wojtkowi obiecaną kartę.

zz  Zmień ustnie zapisane wyżej zdania na takie, w których to ty będziesz opowiadał 
o Szymku. Zacznij tak: 

Szymek ma już prawie całą kolekcję kart z piratami.

zz  Zwróć uwagę, jaki znak pojawił się w zdaniach na żółtych polach, 
i przeczytaj rymowankę.

2.  Rozwiąż rebus i zapisz powiedzenie. Czy wiesz, co ono oznacza? Porozmawiajcie 
o tym.

rzu
k=c j=w

na r
kera

Obiecuję ,  że

Przyrzekam ,  że

3.  Co możesz zrobić dla innych? Co chcesz im obiecać lub przyrzec? Dokończ zdania. 

era

j=w

erako

Każde dziecko o tym wie, 
że przecinek jest przed że.
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4.  Pokoloruj jednakowo pasujące do siebie wyrazy i uzupełnij nimi zdania. Zmień formę 
wyrazów tak, żeby każde zdanie było poprawne.

zz  Ułóż trzy pytania do ilustracji. Zapisz je w zeszycie.

piracki

rzadka

wspaniała

kolekcja

statek

karta

5.  Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej jedną z najcenniejszych kart Szymka. Wymyśl 
i opowiedz historyjkę, której bohaterami będą postaci z kart należących do kolekcji 
chłopca. 

Szymek jest właścicielem                                               kart. 

Ma już                                              i podwójnego kapitana. 

Wymieni go na                                                  ze skarbem.



1.  Przeczytaj przepis na wiosenne kanapki i zaznacz litery przy poprawnych 
zakończeniach zdań. Z zaznaczonych liter utwórz wyraz i zapisz go w okienkach.

Sposób wykonania:
Ugotuj jajko na twardo i pokrój je na plasterki. Umyj 
listki sałaty pod bieżącą wodą. Kromki chleba posmaruj 
cienko masłem. Na każdą kromkę połóż listek sałaty, 
plasterek wędliny lub sera oraz dwa plasterki jajka. 
Umyte rzodkiewki i ogórka także pokrój na plasterki. 
Udekoruj nimi kanapki. Smacznego!

Do przygotowania kanapek  
potrzebne są między innymi:

jajko, sałata, wędlina.
jajka, sałata, papryka.
jajka, ser, majonez.

Kromki chleba należy

opiec w tosterze.
obrać ze skórki.
posmarować masłem.

Kanapki dekorujemy:

natką pietruszki.
rzodkiewką i ogórkiem.
plasterkami pomidora.

A

T

L

B

Z

Y

K

B

M
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Sprawdzam siebie



dobry mocno mokraniska daleki czysty

zz  Utwórz hasło z wyrazów zapisanych w okienkach w ćwiczeniach 1–3. Zapisz je. 
Na końcu postaw znak pokolorowany w ćwiczeniu 4.

3.  Połącz podane wyrazy z wyrazami o znaczeniu przeciwnym. Litery w polach 
z liczbami, czytane we właściwej kolejności, utworzą wyraz. Zapisz go w okienkach.

4.  Pokoloruj pole ze znakiem przy tej linijce, w której wyrazy zostały zapisane 
w kolejności alfabetycznej. Ten znak wpiszesz na końcu hasła. 

?  marchew, jabłko, fasola

.  deser, obiad, kolacja 

!  angina, gorączka, katar

2.  Doklej brakujące sylaby i zapisz powstałe wyrazy. 

zz  Z liter w polach obok nazw ubrań utwórz wyraz i zapisz go 
w okienkach.

FAR CHLE

CHUS U

zły W 1 sucha N 5

brudny Y 6wysoka I 2

słabo O 3

bliski S 4
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Aby do wiosny!



48 P cz. 3 s. 38–39 Rosnę i zdrowo się odżywiam    A ja rosnę i rosnę!

1.  Utwórz wyrazy, dodając sylaby do czasownika rosnę. Zapisz je. 

[u/ro2so_ę],

   Uzupełnij zdania utworzonymi wyrazami, zmieniając odpowiednio ich formę.

2.  Połącz wyrazy w trójki. Podaj inne przykłady takich trójek.

pies    kotek   kot  psisko   wilk   wilczysko   muszka

kocisko    piesek   wilczek   muszysko    mucha 

prze

pod

rosnęwy

u

do

Olga od wakacji                       5 centymetrów. Kuba mówi, 

że gdy                    , zostanie aktorem.W doniczce na 

oknie                      kiełki rzeżuchy. Mój starszy brat już 

niedługo                        mamę. Kiedy trochę                     , 

tata mi kupi rower górski.
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zz  Porozmawiajcie na ten temat i przedstawcie własne pomysły. Zapisz w zeszycie 
swój pomysł.

zz  Przeczytaj odpowiedzi.

3.  Podziel wyrazy na dwie grupy. Wyrazy z jednej grupy pokoloruj na niebiesko, 
a z drugiej – na zielono.

mały

wielki

ogromny

malutki

maleńki

olbrzymi

maciupeńki

duży

gigantyczny

malusieńki

4.  Porównaj wielkość przedstawionych na ilustracjach postaci i zwierząt. Ułóż zdania 
do pozostałych ilustracji. Wykorzystaj określenia z poprzedniego ćwiczenia 
w odpowiedniej formie. Staraj się nie powtarzać określeń.

Krasnoludek jest malutki, 
a wielkolud jest ogromny.

5.  W klasie pani Hani dzieci zastanawiały się nad odpowiedzią na ciekawe pytanie:

Co by było, gdyby ludzie nigdy nie przestawali rosnąć?

Musieliby ciągle kupować coraz większe ubrania.
Mogliby zbierać banany z czubków najwyższych palm.
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6.  Popatrz, jak dzieci mierzyły swój wzrost. Spróbuj w ten sam 
sposób zmierzyć swój i wpisz w okienka odpowiednie liczby. 
Możesz poprosić o pomoc koleżankę lub kolegę.

7.  Wklej w okienku po lewej stronie swoje zdjęcie, które ktoś ci zrobił 2, 3 lub 4 lata 
temu. W okienku obok wklej zdjęcie, na którym wyglądasz tak jak teraz. Porównaj 
swoje fotografie i powiedz, jakie zmiany zaszły w twoim wyglądzie.

zz Co zauważasz?

Możesz poprosić o pomoc koleżankę lub kolegę.

Co zauważasz?

Ile cm?  Ile cm?  

 Popatrz, jak dzieci mierzyły swój wzrost. Spróbuj w ten sam 
sposób zmierzyć swój i wpisz w okienka odpowiednie liczby. 

Ludzie najszybciej rosną jeszcze przed urodzeniem – około pół 
metra przez niecały rok. Po urodzeniu dzieci rosną coraz 
wolniej. Gdyby ludzie ciągle rośli w tym samym tempie, 
to stulatek miałby ponad 50 metrów wzrostu!

metra przez niecały rok. Po urodzeniu dzieci rosną coraz 
wolniej. Gdyby ludzie ciągle rośli w tym samym tempie, 
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1.  Połącz początek zdania z właściwym zakończeniem i wyjaśnij, co ono znaczy.

  lepiej widzi w nocy.

Mieć sokoli wzrok.

Mieć doskonały wzrok.

Robić, oceniać coś niedokładnie.

Robić, oceniać coś na oko.

Prawda w oczy kole.

Trudno jest przyjąć 
przykrą prawdę o sobie.

  może łatwo stracić wzrok.

  lepiej rozumie to, co czyta.

Kto czyta, gdy jest mrok,

2.  Na podstawie wiersza „Sowa” odpowiedz całym zdaniem na pytanie. 
Użyj wybranego sformułowania z ramki. Zapisz odpowiedź. 

O czym przekonała się sowa? nie należy • nie można • 
nie wolno • nie powinno się

zz Wybierz inne powiedzenie, ułóż z nim podobne zdanie i zapisz je w zeszycie.

3.  Połącz każde powiedzenie z właściwym wyjaśnieniem jego znaczenia. Uzupełnij 
zdanie wybranym powiedzeniem w odpowiedniej formie.

Moja mama  

– wczoraj znalazła igłę na dywanie.
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4.  Wpisz odgadnięte wyrazy we właściwe miejsca krzyżówki i odczytaj hasło. W każdym 
wyrazie występuje ó. Dokończ zdanie.

1.

3.
2.

4.

5.

Nie czytam, gdy zapada zmrok, bo dbam o swój .

zz  Zapisz w zeszycie wyrazy z krzyżówki. Do każdego dopisz wyraz z o, który wyjaśnia 
pisownię ó.

5.  Przeczytaj zdania o dziewczynkach i wpisz odpowiednie imię pod każdym zdjęciem.

Ewelina nie nosi okularów. Zuzia ma jasne włosy. Sonia 
ma taki sam kolor włosów jak Ewelina. Kasia ma jeszcze 
inny kolor włosów niż pozostałe dziewczynki.

1.

2.

3.

4.

5.
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1.  Krasnala bardzo boli ząb i dlatego mylą mu się słowa. Podkreśl wyrazy, które 
nie pasują do jego wypowiedzi. Napisz, jak powinna ona brzmieć. Sprawdź 
w podręczniku pisownię zmienionych wyrazów.

Bardzo mnie goli dąb. 
Stłukł mi cały stoliczek.

2.  A to koledzy naszego krasnalka. Popatrz na ilustrację i uzupełnij zdania wyrazami 
z ramki. Który krasnal to Bodzio? Postaw przy nim  + . 

ząb • zęby • zębów • zębom • zębami

  

     

   

Krasnal Walek ma dwa                , a krasnal Edzio – pięć 

                   . Krasnal Bodzio ma tylko jeden                 . 

Co się stało z ich                       ? Może nie mają szczotek 

do                 ? A może poświęcali                 za mało czasu?
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3.  Jak wiadomo, krasnale są małe, więc wszystkie przedmioty, których używają, też 
muszą być małe. Uzupełnij zdania. Zwróć uwagę na poprawną pisownię głosek, które 
wymawiasz inaczej, niż piszesz. Zaznacz odpowiadające im litery.

4.  Ułóż dwa zdania na temat krasnala z wiersza „O krasnalkowym zębie i o dobrej 
radzie”. Skorzystaj z czasowników wybranych z ramki. Użyj ich z przeczeniem nie. 
Pamiętaj, że nie z czasownikami piszemy oddzielnie.

dbał • mył • leczył • pamiętałnie

Krasnalkowa  to łyżeczka.  

Krasnalkowa  to marcheweczka. 

Krasnalkowa  to walizeczka.

Krasnalkowy  to talerzyk. 

Krasnalkowy  to obiadek.



55Odpoczynek jest ważny   P cz. 3 s. 44–45

zz Ułóż zdania z wybraną trójką wyrazów i zapisz je w zeszycie.

zz  Napisz w zeszycie dwa zdania na temat tego, co jest ważne dla zdrowia. Możesz 
skorzystać z zapisanych wcześniej sformułowań.

1.  Połącz pasujące do siebie puzzle, a dowiesz się, co jest ważne dla zdrowia. Zapisz 
utworzone odpowiedzi.

2.  Zapisz liczby słowami. Zaznacz w rzeczownikach spółgłoski miękkie i sylaby 
ze spółgłoskami miękkimi – tak jak we wzorze. Co zauważasz?

1 jedna dłoń 5                   dłoni 3                 dłonie

1                 łoś 7                   łosi 2                 łosie

1                 kapeć 6                   kapci 2                 kapcie

1                 łódź 8                   łodzi 4                 łodzie

długi

sen
dbanie i spokojny

na świeżym odżywianie powietrzu

prawidłowe

ruch o czystość



2.  Maurycy ma ciekawe sny. Śni mu się, że jest dorosły i że jest śpiewającym kucharzem. 
Robi we śnie wiele rzeczy. Popatrz na przedmioty, którymi się posługuje. Odgadnij, 
jakie Maurycy wykonuje czynności. Wpisz je w odpowiednie miejsca krzyżówki 
i odczytaj hasło. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie w nim zawarte.

1.  Jakie mogą być sny? Przeskakując co drugą literę, utwórz wyrazy, które mogą je 
określać. Zapisz te określenia w zeszycie. Wybierz dwa z nich i opowiedz swój sen, 
który był właśnie taki.

1.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

2.

6.

7.

N K I O E L Z O W R Y O K W Ł E E

S C T I R E A K S A Z W N E E

D W Z E I S W O N Ł E E

G O T U J E

U J E

U J E

1.

3.

4.

7.

5.

8.

9.
10.

2.

6.

Dzień odkrywców

5756



4.  Kacper nie mógł zasnąć i… liczył barany. Odszukaj dwa takie same barany i otocz je 
pętlami.

zz  Zapisz w zeszycie wyrazy, które w wierszu zostały 
zastąpione obrazkami. Do każdego z nich dopisz rymujący się wyraz.

3.  Przeczytaj kołysankę. Zastąp obrazki odpowiednimi słowami. Wymyśl melodię 
i zaśpiewaj tę kołysankę koleżance lub koledze.

Nocą  na niebie migoczą,

a mama mi nuci  uroczą.

W krainę senną zabiera mnie ,

choć nawet

W krainę senną zabiera mnie

nie wystawiam z  . 

A widzą to wszystko tylko ,

które nocą na  robią kocie psoty. 

5756

Mój najbardziej niezwykły sen



58 P cz. 3 s. 46–47Przyroda budzi się do życia    Witaj, wiosno!

zz Wyszukaj w wierszu i dopisz właściwe określenia. 

zz Ułóż zdania z tymi określeniami i zapisz je w zeszycie.

1. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie. Podpowiedzi poszukaj w wierszu „Pobudka”.

Czym pachnie wiosna?

delikatne, drobne, pachnące

słomiana, zimowa, zła

smaczne, chrupiące, soczyste

wiatr 

świat
jaki?

jaki?

2.  Połącz określenia z każdej ramki z właściwą ilustracją.

3.  Wpisz w odpowiednie miejsca podane wyrazy i wyjaśnij ich pisownię według wzoru. 

 4.  Odczytaj wyrazy utworzone z kolejnych liter zapisanych w tak samo ułożonych 
trójkątach. Zapisz te wyrazy i wyjaśnij ich pisownię.

gromadka • drzewko

t
k

r
a

a
w

w
k

k
a

a
–

–
–

–

k]a?w8?k]

k  l  u  b
k  r  z  e  w
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5.  Umieść naklejki ze zwierzętami we właściwych miejscach. Czy wiesz, jakie jeszcze 
zmiany zachodzą wczesną wiosną w świecie zwierząt? Porozmawiajcie o tym wspólnie.

zz  Otocz na zielono zdjęcia zwierząt, które możesz zobaczyć wiosną w swoim 
najbliższym otoczeniu.

Przylatują z ciepłych krajów

Budują gniazda

Składają jaja

Budzą się ze snu zimowego

Rodzą młode

szpak skowronek żuraw

biedronka

dzik lis

gawron

sroka

bocian

żaba trawna

listkowiec
cytrynek



60 P cz. 3 s. 48–50Czy już widać wiosnę w lesie?  

1.  Odszukaj w wykreślance nazwy kwiatów i je zapisz. W niektórych z nich ukryły się 
inne wyrazy. Odszukaj je i otocz pętlami.

2.  Pokoloruj jednakowo kwiatki z wyrazami, które tworzą pary. Skorzystaj ze wzoru. 

zz Podkreśl nazwę kwiatów, które nie kwitną wczesną wiosną.

zz Postaw  +  przy tej nazwie kwiatu, która wystąpiła w liczbie pojedynczej.

zz Zapisz utworzone pary wyrazów.

tuba        bluzka     trąba       trąbka        tubka       bluza

i t y l s a s a n k i e k f
p r z e b i ś n i e g i r i
w t f i o ł k i o j p n o o
p r p r z y l a s z c z k i
s a r ó ż e c h p k u l u p
l e w b z a w i l c e c s y

t_u|ba]
t_u|b=k]a]



61P cz. 3 s. 48–50 

3.  Na podstawie informacji z podręcznika podpisz zdjęcia roślin kwitnących wiosną. 
Podkreśl nazwy roślin chronionych.

4.  Przeczytaj zdania i zdecyduj, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Pokoloruj obok każdego 
z nich odpowiednie okienko. 

Wiosną w lesie można znaleźć wiele kwiatów. P  F

Wczesną wiosną kwitnie forsycja. P  F

Jednym z pierwszych wiosennych kwiatów  P  F
w ogródku jest róża.



62 P cz. 3 s. 51–52Nasze wiosenne porządki  

1.  To szafka Dawida. Skreśl rzeczy, o których nie ma mowy w opowiadaniu „Szafka 
skarbów”.

   Uzupełnij zdanie na podstawie tekstu opowiadania. Zwróć uwagę na znaki, które 
stosujemy, gdy coś wyliczamy. Otocz je pętlami.

2.  Napisz w zeszycie, co można znaleźć w twojej szafce lub szufladzie. Pamiętaj 
o znakach stosowanych przy wyliczaniu.

Z głębi szafki Dawid wygarnął: stary               

z                              ołówkami, śrubki z                            , 

kilkanaście                     po czekoladzie, foliowe               , 

zeszłoroczne                    , porysowaną                  z grami, 

paczkę pokruszonych                                       .

Gdy coś wyliczamy, najpierw stawiamy 
dwukropek, a kolejne elementy wyliczenia 
oddzielamy od siebie przecinkami.

Nasz język polski



63Groźna woda   P cz. 3 s. 53–55 

1.  Przeczytaj zdania. W każdym z nich podkreśl dwiema kreskami 
czasownik i zmień go według wzoru.

Marta prosi mamę o misia.
Marta prosiła mamę o misia.

zz  Ułóż dwa zdania z wyrazami z ó niewymiennym.  
W jednym zdaniu możesz użyć kilku wyrazów, na przykład:  
Córka króla Jana lubi żółte i różowe róże.

Harcerze prowadzą zbiórkę darów dla powodzian.

Dziewczynka oddaje swojego misia.

Mama spełnia prośbę córki.

2.  Na ilustracji wśród wyrazów z ó niewymiennym ukryły się trzy wyrazy  
z ó wymiennym na o. Pokoloruj pola z tymi wyrazami.

róża
król

góra

wróbel
lód

sójka królik różowy

jaskółka

kłótnia

piórnik

żółw

córka

mróz

powódź

żółty



1.  Podpisz rysunki. Popatrz na wzór.

2.  Rozwiąż rebusy i zapisz rozwiązania.

a=kaa=ka a=ka

3.  Zaznacz w podanych wyrazach wyrazy w liczbie pojedynczej. Skorzystaj 
ze wzoru. Zapisz zaznaczone wyrazy w kolejności alfabetycznej.  

sady, pociągi, obiady, grzyby, arbuzy 

1.  Podpisz rysunki. Popatrz na wzór.

drzewo i drzewko

6564

Potyczki ortograficzne



4.  Odczytaj i zapisz zaszyfrowane wyrazy. 
Uzasadniaj ich pisownię. 
Popatrz na wzór. 

5.  Uzupełnij rymowankę brakującymi wyrazami. 

Ewa wycisnęła pastę z                            , 

Kamil umył brudne                                 .

  owca 
owieczka

T

D

A

C

E

R

W

P

O

K

U

F

S

I

B

O

 Uzupełnij rymowankę brakującymi wyrazami. 

Ewa wycisnęła pastę z                            , Ewa wycisnęła pastę z                            , 

Kamil umył brudne                                 .Kamil umył brudne                                 .

6564

Inaczej piszę, niż słyszę



66 P cz. 3 s. 57–58Radośnie i bezpiecznie    Lubimy żartować

1.  Dokończ zdania o zwierzętach występujących w wierszu „Prima aprilis”. Sprawdź 
w wierszu pisownię potrzebnych wyrazów.

Kura miała garb jak 

Paw miał grzywę jak 

Kot miał rogi jak

2.  Rozwiń zdanie, odpowiadając na pytania wybranymi wyrazami z ramek. Wymyśl 
odpowiedź na ostatnie pytanie i zapisz całe zdanie.

Emilka opowiada historię.

Jaka Emilka? pomysłowa • wesoła • dowcipna

Jak opowiada? tajemniczo • wesoło • ciekawie

Jaką historię? śmieszną • zaskakującą • dowcipną

Historię o czym?

3.  Przygotujcie w klasie listę primaaprilisowych żartów i psot. Pamiętajcie o ważnej 
zasadzie. Odczytaj ją, korzystając z lusterka, i zapisz w liniaturze.

Żarty nie mogą sprawiać przykrości.



67P cz. 3 s. 57–58

4.  Porozmawiajcie w klasie na temat znaczenia podanych powiedzeń.

żarty dowcip

uśmiech humor

zabawka zabawa  

śmieszny • wesołe • szeroki • miła • kiepski • grająca

5.  Do każdego wyrazu dopisz pasujący wyraz wybrany z ramki. Ułóż i zapisz w zeszycie 
dwa zdania z wybranymi parami wyrazów. 

zz  Przeczytaj opis sytuacji i dopisz dwa zakończenia – każde pasujące do innego 
z tych powiedzeń.

Kolega prosi cię o pożyczenie długopisu. Ty mu 
odmawiasz. Dwa dni później ty prosisz go o to samo. 
Jak się zachowa twój kolega?

Zakończenie pierwsze:

Zakończenie drugie:

Jak ty komu, tak on tobie. 

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.



68 P cz. 3 s. 59–60Mój dobry i zły dzień

1.  Sprawdź, co dziś powiedział wróbelek z wiersza „Czemu, wróbelku?”. Ułóż wyrazy 
z liter zapisanych na listkach, a następnie połącz linią listki tak, by utworzyć zdanie. 
Zapisz to zdanie. Czy ty też tak możesz powiedzieć o sobie?

zz Co możesz jeszcze dodać do tej listy? Zapisz swoją propozycję.

2.  Co, twoim zdaniem, jest potrzebne, by być szczęśliwym w życiu? Pokoloruj ramki 
z wyrazami, które są twoją odpowiedzią na to pytanie.

3.  Zaznacz minę, która pokazuje, jak się dzisiaj czujesz.

dobry humor

przyjaźń miłość

radość

uśmiech

rodzina złość

smutek

optymizm

dobre serce



69Bezpiecznie na rowerze   P cz. 3 s. 61–63 

1.  Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu „Dla kogo 
ta ścieżka?”.

 Kacper jechał po ścieżce rowerowej.

 Gwałtownie zahamował i spadł z roweru.

 Szybko wstał i pomógł dziewczynce się podnieść.

 Tylnym kołem potrącił dziewczynkę.

 Nagle zobaczył na niej dziewczynkę czytającą książkę.

 Dziewczynka przeprosiła Kacpra.

   Co powiedział Kacper dziewczynce? Napisz odpowiedź na podstawie wypowiedzi 
chłopca zaczynającej się od słów: Po drugie...

2.  Przepisz zdania. Zastąp obrazki wyrazem rower w odpowiedniej formie. 

 powinien mieć sprawne hamulce i światła. Podczas 
jazdy na 

 powinien mieć sprawne hamulce i światła. Podczas 
 trzeba mieć na głowie kask. Przyda się też 

pompka do 
 trzeba mieć na głowie kask. Przyda się też 

. 



70 Bezpiecznie na rowerze   P cz. 3 s. 61–63 

3.  Włóż do jednego pudełka piasek z piaskownicy, a do drugiego – ziemię z ogrodu lub 
parku. Porównaj wygląd piasku i ziemi. Wykonaj polecenia i zanotuj wyniki w tabeli. 

Co zbadać? W jaki sposób? piasek 
z piaskownicy

ziemia 
z ogrodu 

kolor
Przyjrzyj się i pokoloruj 
kółka odpowiednimi 
kredkami.

wilgotność
Dotknij chusteczkami 
higienicznymi ziemi 
i piasku. Czy są wilgotne? 

rośliny

Poszukaj fragmentów 
roślin i narysuj je. 

W której próbce było 
ich więcej? Zaznacz 
odpowiednie okienko.

zwierzęta

Poszukaj zwierząt lub 
ich fragmentów. Narysuj 
najciekawsze znalezisko.

W której próbce było 
ich więcej? Zaznacz 
odpowiednie okienko.

4.  Gdzie rośliny i zwierzęta znajdują lepsze warunki do życia – w piasku czy w ziemi 
z ogrodu? Narysuj w odpowiednim miejscu listek. 

piasek z piaskownicy

ziemia z ogrodu

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 



71Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek?   P cz. 3 s. 64–65 

1.  Co należy zrobić, gdy jesteś świadkiem wypadku lub gdy widzisz kogoś, kto 
potrzebuje pomocy? Wklej brakujące wyrazy i odczytaj zdania.

Gdy nie ma dorosłego,  pod numer 112.

Gdy ktoś się zgłosi,  co się stało i odpowiedz 
na zadane pytania.

Gdy zdarzy się wypadek,  na pomoc dorosłego.

2.  Jak sobie poradzisz w następujących sytuacjach? Z każdej pary zdań utwórz jedno 
zdanie, wstawiając wybrany wyraz z ramki. Wykorzystaj wszystkie wyrazy. Zapisz 
utworzone zdania w zeszycie.

, dlatego , więc , żei

Skaleczyłam się

Wezwałam pogotowie. 

Zobaczyłam na ulicy leżącego człowieka.

Poinformowałem pana policjnta.

Poprosiłam pielęgniarkę o pomoc.

Zdarzył się wypadek. Szybko pobiegłem po pomoc.

Zobaczyłem palącą się stodołę.

3.  Postaw na końcu zdań odpowiedni znak:  .  ,  !  lub  ? . Pamiętaj, że wykrzyknik 
stawiamy na końcu zdań wypowiadanych głośno lub wyrażających nasze uczucia. 

Ratunku, potrzebuję pomocy  

Czy możesz mi pomóc założyć opatrunek  

Woda utleniona służy do przemywania ran  



1.  Pokoloruj każdą drogę inną kredką i wklej właściwe numery telefonów alarmowych. 

zz  Wklej numer, pod który można zadzwonić w każdej 
z tych sytuacji z telefonu komórkowego.

2.  Jakich rad dotyczących bezpieczeństwa możesz udzielić innym? 
Zastąp ilustracje wyrazami w odpowiedniej formie.

Nigdy samodzielnie nie zażywaj  .

Chroń 

Nigdy samodzielnie nie zażywaj 

  przed słońcem i zimnem.

Baw się z dala od  . 

Pamiętaj numery   alarmowych.

Dzień odkrywców

7372



4.  Jak unikać sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu? Utwórz tylko „bezpieczne” pary.

3.  Rozszyfruj nazwy przedmiotów, które powinny się znaleźć w apteczce służącej 
do udzielania pierwszej pomocy. Zapisz te nazwy i wklej do apteczki brakujące 
przedmioty. Powiedz, do czego one służą.
do udzielania pierwszej pomocy. Zapisz te nazwy i wklej do apteczki brakujące 
przedmioty. Powiedz, do czego one służą.

A B C D E F G H

 1 A M W R D I R O

2 I K T A O A N C

3 S L K G P J A S

4 Z Ł A O L W T H

5 B A Ż U Y F E I

3E 3B 1A 3A 2C 5G 1G
1C 1H 1E 5B    
5D 4G 3B 5G 2G 5H 4D 2G 1A

5A 2F 2G 1E 1A 5C3D 2D 4A 1A

2G 4D 5C 5E 2H 4A 2B 5H

Dzień odkrywców

7372

Potrafimy udzielić pomocy



74 P cz. 3 s. 68–69 Wiosna w przyrodzie i w nas    Najważniejszy jest uśmiech

1.  Odpowiedz zdaniami na pytania na podstawie wysłuchanego 
opowiadania „Zosia i fiołkowy kapelusz”. 

zz  Co ciebie wprawia w pogodny nastrój? Narysuj na kartce siebie w pogodnym 
nastroju. Co wtedy robisz, jak wyglądasz?

Codziennie komuś pomagała.

Nikt nie potrafił jej pocieszyć. Była miła dla innych.

Z nikim się nie kłóciła.

Nic jej się nie udawało.

Ciągle była smutna.

Ciągle coś gubiła.

przed po

Cały czas była uśmiechnięta.

2.  Powiedz, jaka była Zosia, zanim dostała od babci kapelusz, a jaka później. Pokoloruj 
mówiące o tym zdania odpowiednimi kredkami.

Co jej dała babcia Rózia?

Dlaczego Zosia była coraz smutniejsza?

Co sprawił fiołkowy kapelusz?



75P cz. 3 s. 68–69 

3.  Wpisz w okienka rz. Zapisz powstałe wyrazy. Przypomnij sobie odpowiednią zasadę 
pisowni.

zz  Wybierz z każdego schematu po jednym wyrazie. Ułóż z nim zdanie i zapisz je 
w zeszycie.

4.  Z każdej pary zdań utwórz jedno zdanie, łącząc zdania w tym samym kolorze 
wybranym wyrazem z ramki. Wykorzystaj wszystkie wyrazy. Ułóż zdania w podanej 
kolejności i zapisz je w zeszycie.

2. Babcia chciała 
pomóc wnuczce. 

3. Zosia poszła na bal.

Zapomniała zabrać ze sobą kapelusz.

Była najlepszą koleżanką.

4. Dzieci wybrały dziewczynkę. 

Podarowała jej 
fiołkowy kapelusz.

Nic jej się nie udawało.

1. Zosia była smutna.

, ponieważ , więc , ale, bo

yroda

ygoda
uszek

ydki
yjemny

yjaciel
oskwinia

p b



76 P cz. 3 s. 70–71 Wiosna w sadzie  

1.  Na podstawie wiersza „Sad rozkwita” połącz rymujące się wyrazy. Podaj inne 
przykłady wyrazów, które się rymują z wyrazami w kolorowych ramkach. Zapisz je 
w zeszycie.

czuprynę

liczba pojedyncza liczba mnoga

różem

fryzura

chciało

minę

duże bura

białą

2.  Przyklej wyrazy na płatkach właściwych kwiatów.

3.  Dopisz wyrazy z ramki tak, żeby powstały rodziny. 

kwiat – 

pszczoła –

ogród – 

kwiaciarnia • pszczeli • kwietnik • zakwita • 
ogrodniczy • ogródek • kwiatek • pszczółka • 

pszczelarz • ogrodnik
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Kwiaty wielu drzew owocowych 
są bardzo podobne do siebie. 
Z tego powodu drzewa te trudno 
rozpoznać wiosną.

4.  Na podstawie informacji z podręcznika ponumeruj obrazki we właściwej kolejności.

5.  Przeczytaj tekst mówiący o tym, co wiosną dzieje się z drzewem jabłoni. Uzupełnij go 
wyrazami dobranymi z ramki.

zapylane • kwitnąć • pąki • pyłek • owoce

Kwiaty wielu drzew owocowych 

Z tego powodu drzewa te trudno 

wiśnia

śliwa

Wiosną na gałązkach jabłoni otwierają się

i drzewo zaczyna                     . Owady przenoszą z kwiatu 

na kwiat                 . W ten sposób kwiaty są                    .

Później kwiaty przekwitają i powstają                            .



78 P cz. 3 s. 70–71Wiosna w sadzie    

6.  Ułóż zdania z rozsypanek i zapisz je obok odpowiednich zdjęć.

Na owocowych

przenoszą Pszczoły

zapylonego owoc. Tylko kwiatuzpowstanie

kwiatu zna pyłek kwiat.

kwiaty. drzewachpojawiają się



79Wiosna w polu i ogrodzie   P cz. 3 s. 72–73

Wiosną w ogrodzie trzeba...

1.  Jakie prace rolnicy wykonują wiosną na polu? Uzupełnij zdania wyrazami wybranymi 
z ramki.

2.  Wykreśl nazwy ptaków, które można spotkać na polu, a dowiesz się, co jest 
sprzymierzeńcem rolnika i ogrodnika. Oddziel wyrazy i zapisz otrzymane zdanie.

3.  Co trzeba robić wiosną w ogrodzie? Połącz wyrazy w pary i dokończ w zeszycie 
zdanie. Pamiętaj o stawianiu przecinków po każdej zapisanej parze wyrazów.

przycinać
grządkiusuwać

sadzonki
podlewać ziemię

wytyczać chwasty
grabić gałęzie

, czyli cięcie i odwracanie ziemi pługiem.

, czyli spulchnianie ziemi specjalną maszyną.

zboża do przygotowanej ziemi. 

nawozu na polu.

bronowanie • sianie • rozrzucanie • oranie



80 P cz. 3 s. 74–77 Co słychać wiosną u zwierząt?  

1.  Połącz pasujące fragmenty rymowanek, tak żeby powstały zabawne pytania. Podkreśl 
zdanie, które jest tytułem wiersza z podręcznika. Wybierz jedno pytanie i odpowiedz 
na nie w zeszycie. 

zz Ułóż zdanie, w którym zastosujesz wybrane powiedzenie, i zapisz je w zeszycie.

– bardzo przebiegły 

– obdarzony wielką siłą

– bardzo pracowity

– niezwykle uparty

pracowity jak pszczółka

silny jak byczek

uparty jak osiołek

chytry jak lisiątko

2.  Zastąp zdrobnienia nazwami dorosłych zwierząt, tak żeby powstały znane 
powiedzenia. Zapisz każde z nich przy odpowiednim wyjaśnieniu.

O czym mucha

Dlaczego cielę

Po co krowie

rogi na głowie?

ogonem miele?

brzęczy nam do ucha?

kaczę – kaczątko – kaczuszka

3.  Połącz wyrazy z ramki w grupy. Zapisz w zeszycie każdą grupę wyrazów według 
wzoru. Zwróć uwagę na wyróżnione litery.

cielaczek • koźlę • źrebię • koźlątko • źrebaczek •
 cielę • źrebiątko • cielątko • koziołek
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zz  Jakie znasz ptaki i ssaki? Podaj przykłady. Porównaj wygląd i zachowanie 
przedstawicieli tych dwóch grup zwierząt.

4.  Przyjrzyj się zdjęciom w podręczniku i uzupełnij tabelę według wzoru.

ptak ssak

znosi jaja + –

rodzi młode 

opiekuje się młodymi

karmi młode własnym mlekiem

karmi młode innymi pokarmami

5.  Zapisz pasujące przykłady znanych ci zwierząt. Skorzystaj między innymi z informacji 
w podręczniku. 

znoszą jaja –  

budują gniazda –  

opiekują się młodymi –  

składają jajeczka i pozostawiają je bez opieki – 



1.  Oceń, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Pokoloruj odpowiednią sylabę. 
Z zamalowanych sylab utwórz pierwszy wyraz hasła i zapisz go w okienkach.

Prawda Fałsz

PO Przylaszczki to owady żyjące w lesie. OB

SER Tylko z zapylonego kwiatu powstanie 
owoc.

DA

WU Robić coś na oko, to robić coś 
niedokładnie.

RA

CIE Wiosną w rzekach jest coraz mniej wody. JE

KŁA Forsycja kwitnie wczesną jesienią. MY

2.  Podkreśl rzeczowniki w liczbie pojedynczej. Zapisz je w kolejności alfabetycznej, 
a następnie w każdym zaznacz drugą literę. Z zaznaczonych liter utwórz drugi wyraz 
hasła. Zapisz go w okienkach.

motyle • tyczka • owady • antena • 
biedronka • okno • cebula • płaszcz • kwiat • 

kowale • dzwonek • łyżka

KR
OKUSŚWZAW I L EC I S KOWRO

NEKASASANKAT

82

Sprawdzam siebie



4.  Uzupełnij wyrazy właściwymi literami. Następnie wpisz odpowiednią literę każdego 
wyrazu w okienko, do którego prowadzi nitka. O tym, która litera wyrazu ma zostać 
wpisana, mówi liczba pod tym okienkiem. Odczytaj ostatni wyraz hasła.

5.  Ułóż zdanie z wyrazów zapisanych w okienkach w ćwiczeniach 1–4. 
Zapisz to zdanie.

3.  Wykreśl nazwy zwiastunów wiosny – trzech kwiatów i ptaka. 
Pozostałe litery utworzą trzeci wyraz hasła. Zapisz go w okienkach.

KR
OKUSŚWZAW I L EC I S KOWRO

NEKASASANKAT

Pozostałe litery utworzą trzeci wyraz hasła. Zapisz go w okienkach.

SASANK

Pozostałe litery utworzą trzeci wyraz hasła. Zapisz go w okienkach.

KR
OKUSŚWZAW I L EC I

b oza

p yroda

d wi b eg
d ewo

t epaczka

p yjaciele

ą

3 5 8 2 34 1
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Zwierzęce rodziny



1.  Na podstawie wiersza „Wielkanoc” 
zaznacz pisanki, które zostały 
wykonane przez dzieci.

Jajko to symbol 

zz  Uporządkuj litery na rysunkach 
tak, żeby powstały wyrazy. 
Zacznij od tej, która jest 
wyróżniona kolorem. Dokończ 
zdanie utworzonymi wyrazami.

2.  Wielkanoc co roku jest obchodzona innego dnia marca lub kwietnia. Sprawdź, jak 
jest w tym roku, i uzupełnij kartki z kalendarza.jest w tym roku, i uzupełnij kartki z kalendarza.

3.  Połącz pasujące do siebie wyrazy z obu list. Otocz pętlą czasowniki.

wysyłamy
sprzątamy  
pieczemy 
malujemy
robimy

baby i mazurki
pisanki  
mieszkanie 
zakupy
kartki z życzeniami

zz  Napisz w zeszycie dwa lub trzy zdania o tym, jak wyglądają przygotowania do 
Świąt Wielkanocnych w twoim domu.

zz  Napisz w zeszycie, jakie inne przysmaki znalazły się na wielkanocnym stole 
opisanym w wierszu.

P cz. 3 s. 80–81Święta Wielkiej Nocy84



4.  Przeczytaj życzenia. Sprawdź, czy na każdej kartce znajdziesz odpowiedź 
na wszystkie zapisane w ramkach pytania. 

5. Ułóż i zapisz na świątecznej kartce życzenia dla wybranej osoby.

Kto składa życzenia?

Z jakiej okazji?

Najukochańszej Babci

wesołego Alleluja,
smacznego jajka

i mokrego dyngusa

życzy Bartek

Czego życzy?

Komu tego życzy?

zz  Wskaż, jakich informacji brakuje w tych życzeniach – pokoloruj kartkę takim 
samym kolorem, w jakim jest ramka z pytaniem, na które brak odpowiedzi. 

Mojej drogiej Koleżance
życzę wspaniałych świąt,
najbarwniejszych pisanek

i obfitego dyngusa

Życzę pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
niezapomnianych
chwil w gronie
najbliższych

Ania

Z okazji
Świąt Wielkiej Nocy
od Elwirki
dla kochanego 
Braciszka

P cz. 3 s. 80–81 85



  Zamawiaj tak, jak Ci wygodnie

 na stronie internetowej sklep.nowaera.pl

 poprzez infolinię, dzwoniąc pod numer 
 801 88 10 10 lub 58 721 48 00 (w godz. 8–19)

 poprzez przedstawicieli oświatowych  
 wydawnictwa Nowa Era

Więcej ciekawych publikacji 
na www.nowaera.pl

Kluczowe umiejętności 
trzeba wyćwiczyć

Piszę coraz lepiej. Części A–D 
Ten całościowy kurs pisania zawiera ćwiczenia ułożone według stopnia trudności, które 
rozwijają umiejętność pisania w  liniaturze powiększonej i  standardowej – od pisania 
po śladzie, poprzez różne formy zabawy słowem, do tworzenia samodzielnych tekstów.




