Elementarz

odkrywców
Ćwiczenia

edukacja polonistyczna,
przyrodnicza, społeczna

klasa
część 4

Elementarz
odkrywców
Ćwiczenia

edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna

imię

nazwisko

klasa

klasa
część 4

Elementarz
odkrywców

Ćwiczenia są skorelowane z podręcznikiem Elementarz odkrywców klasa 3, semestr 2 dopuszczonym
do użytku szkolnego i wpisanym do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
do edukacji wczesnoszkolnej.

Numer ewidencyjny podręcznika w wykazie MEN: 790/6/2019
Ćwiczenia zostały opracowane na podstawie Programu nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji
wczesnoszkolnej „Elementarz odkrywców” zgodnego z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku.

Nabyta przez Ciebie publikacja jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy o przestrzeganie praw, jakie im przysługują. Zawartość publikacji
możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie umieszczaj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, to nie
zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Możesz skopiować część publikacji jedynie na własny użytek.
Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na www.legalnakultura.pl

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2019
ISBN 978-83-267-3684-1

Autorzy: Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk.
Współpraca autorska w zakresie edukacji przyrodniczej: Joanna Winiecka-Nowak.
Redaktor serii: Bożena Gepert.
Redakcja merytoryczna: Bożena Gepert, Agnieszka Grzegółka-Maciejewska, Monika Kubik.
Opracowanie redakcyjne: Jolanta Zubek.
Redakcja językowa: Agnieszka Grzegółka-Maciejewska.
Nadzór artystyczny: Kaia Pichler. Opieka graﬁczna: Marta Sieczkowska.
Projekt okładki: Logoteka Piotr Rudź. Projekt graﬁczny: Anna Wielbut.
Realizacja projektu graﬁcznego: Małgorzata Koper.
Fotoedycja: Maciej Wróbel.

Nowa Era Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa
www.nowaera.pl, nowaera@nowaera.pl, Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
Druk i oprawa: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.

Spis treści
XXVII. Błękitna planeta
131. Nasza Ziemia ........................................................... 4
Wskazywanie kontynentów na mapie świata. Pisownia
nazw kontynentów wielką literą. Odmiana czasowników
typu „umieć”, „rozumieć” przez osoby
132. Las naszym skarbem ............................................. 6
Dopasowywanie określeń do drzewa opisanego
w wierszu. Uzupełnianie fragmentów listu. Pisownia
zwrotów grzecznościowych. Pisownia czasowników
z przeczeniem „nie”
133. W parku narodowym .............................................. 8
Parki narodowe w Polsce. Tworzenie opisu łosia według
planu z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa.
Pisownia wyrazów z „ż” niewymiennym
134. Chrońmy to, co najcenniejsze ..................................
Uzupełnianie zdań o zwierzętach chronionych
na podstawie informacji zapisanych w tabeli. Rośliny
i zwierzęta zagrożone wyginięciem
135. Dzień odkrywców: Co nas czeka w maju? ......... 12
XXVIII. Nasza ojczyzna
136. Majowe święta ...................................................... 14
Uzupełnianie kartek z kalendarza nazwami świąt
majowych. Odpowiadanie na pytania i zaznaczanie
zakończeń zdań na podstawie tekstu z podręcznika.
Pisownia wyrazów z „h”. Wyjaśnienie czym jest
konstytucja. Pisanie par wyrazów typu: konstytucja –
konstytucji, telewizja – telewizji
137. W pracowni mistrza Matejki ................................ 16
Uzupełnianie zdań na temat Jana Matejki.
Zapisywanie tytułów obrazów Matejki. Łączenie
zdań pojedynczych w zdania złożone z wykorzystaniem
podanych spójników. Wskazywanie w zdaniach
czasowników. Kolejność alfabetyczna. Kolorowanka
z wyrazami z „rz”
138. Polacy za granicą ................................................. 18
Zapisywanie imion postaci występujących
w opowiadaniu na podstawie ich wypowiedzi.
Zapisywanie rozmowy. Wyrazy rymujące się z wyrazem
„emigracja”. Kolejność alfabetyczna. Wklejanie informacji
na temat sławnych Polaków na emigracji. Układanie
pytań do zdań. Pisownia „nie” z przymiotnikami
139. Wielki Polak, wielki człowiek .............................. 21
Rozwiązywanie krzyżówki na podstawie informacji
zawartych w podręczniku. Redagowanie wypowiedzi
na temat Jana Pawła II. Dobieranie do rzeczowników
przymiotników we właściwym rodzaju. Stopniowanie
przymiotników. Układanie zdań z przymiotnikami
w stopniu najwyższym
140. Dzień odkrywców: Wycieczka w góry................. 24

XXIX. W świecie książek
141. Kto lubi czytać?..................................................... 26
Numerowanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń
w opowiadaniu. Porządkowanie kart tytułowych
książek w kolejności alfabetycznej według nazwisk
autorów. Rodzaje rzeczownika. Zamiana zdań
rozkazujących na zdania pytające i oznajmujące.
Pisanie zdań na temat ulubionej książki
142. Świat gazet i czasopism ...................................... 29
Uzupełnianie zdań nazwami rodzajów czasopism.
Wielka litera w tytułach czasopism. Uzupełnianie
ogłoszenia do gazety. Wykreślanka z wyrazami z „h”
143. Spotkanie z Karolcią............................................. 31
Uzupełnianie zdań na temat bohaterki lektury.
Uzupełnianie metryczki książki. Zapisywanie liczb
w odpowiedniej formie. Układanie zdań z rozsypanek
wyrazowych. Wypisywanie głównych bohaterów
i innych postaci występujących w lekturze.
Dobieranie określeń do postaci
144. Przygody Karolci ...................................................34
Numerowanie zdań na podstawie kolejności wydarzeń
w lekturze. Przekształcanie zdań w mowie niezależnej
w zdania w mowie zależnej. Wydarzenia
prawdopodobne i nieprawdopodobne w lekturze.
Pisanie opowiadania o nowej przygodzie Karolci
145. Potyczki ortograficzne: Zamieszanie z „samym h” ..36
Pisownia wyrazów z „h”
XXX. Maj wokół nas
146. Zielono mi ..............................................................38
Rysowanie ilustracji do wiersza. Rozpoznawanie
części mowy: rzeczowników, przymiotników
i czasowników. Zaznaczanie czasowników w czasie
przeszłym
147. Woda – bezcenny dar............................................ 39
Wody płynące i stojące. Uzupełnianie rodzin
wyrazów. Czasowniki związane z wodą. Powiedzenia
związane z wodą. Wody płynące i stojące
148. Kto mieszka w jeziorze? ...................................... 42
Przekształcanie zdań w mowie niezależnej w zdania
w mowie zależnej. Dobieranie przymiotników
wpisujących zachowanie żurawia i czapli. Porównywanie
wyglądu czapli i żurawia. Układanie pytań do tekstu.
Wyrazy z „ż”. Rośliny i zwierzęta wodne
149. Moja mama jest wspaniała ..................................45
Uzupełnianie zdań na podstawie opowiadania.
Pisownia „nie” z czasownikami. Pisownia czasowników
zakończonych na „-uję”, „-ujesz”, „-uje”. Stałe elementy
zaproszenia. Pisanie zaproszenia na klasową uroczystość
z okazji Dnia Matki
150. Sprawdzam siebie: Maj pachnący kwiatami ......48

XXXI. W świecie dzieci
151. Nasze podwórko.....................................................50
Zaznaczanie poprawnej odpowiedzi na podstawie
tekstu. Tworzenie zdań złożonych
152. Mamy swoje prawa................................................ 52
Wklejanie odpowiednich praw dziecka pod ilustracjami.
Zaznaczanie zdań prawdziwych i fałszywych.
Wyrazy bliskoznaczne do wyrazu „dziecko”.
Przekształcanie zdań (zamiana czasowników
na rzeczowniki)
153. Mamy swoje marzenia..........................................54
Łączenie fragmentów zdań na podstawie wiersza.
Ćwiczenia ortograficzne. Przekształcanie zdań –
zastępowanie fragmentów zdań przysłówkami
z ramki
154. Dobry doktor..........................................................56
Wskazywanie zdań zgodnych z treścią opowiadania
w podręczniku. Wyjaśnianie znaczenia słów
J. Korczaka. Zamiana zdań w czasie teraźniejszym
na zdania w czasie przeszłym. Przekształcanie zdań –
zastępowanie fragmentów zdań przysłówkami
z ramki
155. Dzień odkrywców: Co nas czeka w czerwcu?.... 58
XXXII. W Europie
156. Nasi sąsiedzi..........................................................60
Zapisywanie nazw państw sąsiadujących z Polską
i ich stolic. Odpowiadanie na pytania dotyczące
tekstu w podręczniku. Uzupełnianie zdań nazwami
mieszkańców państw. Redagowanie zdań na temat
podróży do krajów sąsiadujących
z Polską. Zróżnicowanie warunków przyrodniczych
w Europie
157. Poznajemy kraje europejskie................................63
Dopisywanie nazw państw do podanych przymiotników.
Układanie pytań. Przymiotniki utworzone od nazw
państw. Pisanie zdań o Polsce skierowanych
do kolegi z innego kraju. Rozpoznawanie nazw krajów,
z których pochodzą bohaterowie książek
158. Spotkanie z psem Lampo...................................... 65
Uzupełnianie metryczki lektury. Uzupełnianie wyrazów
z „rz” lub „ż”. Rysowanie portretu Lampo.
Cechy Lampo – tworzenie przymiotników od podanych
rzeczowników. Opisywanie wyglądu i zachowania
Lampo. Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku
159. Przygody psa Lampo............................................. 67
Numerowanie wydarzeń zgodnie z ich kolejnością
w lekturze. Zaznaczanie na mapie Włoch trasy
podróży Lampo. Rozwiązywanie krzyżówki
dotyczącej lektury. Pisanie dalszego ciągu
przygody Lampo. Nadawanie tytułów przygodom
Lampo. Utrwalenie wiadomości dotyczących
poznanych części mowy. Pisanie innego zakończenia
książki
 zień odkrywców: Kulinarne podróże
160. D
po Europie...................................................................70

XXXIII. Wkrótce wakacje
161. Dzień taty............................................................... 72
Redagowanie zdań dotyczących tekstu. Dobieranie
przymiotników określających rodzinę. Wymyślanie
dialogu. Uzupełnianie wyrazów z trudnościami
ortograficznymi. Redagowanie zdań na temat ulubionych
zajęć z tatą. Zaznaczanie rzeczowników i czasowników
w zdaniach
162. Bezpieczne wakacje.............................................. 74
Zapisywanie wakacyjnych rad dla wypoczywających
nad wodą, w górach i w lesie. Utrwalenie wiadomości
na temat rodzajów zdań. Zaznaczanie trasy na planie
miasta. Kwiz przyrodniczy – podsumowanie
wiadomości
163. Wakacyjne plany.................................................... 78
Uzupełnianie kartki z kalendarza. Zapisywanie
dat zbioru zbóż na podstawie kalendarza. Narzędzia
i maszyny rolnicze. Dobieranie przysłów na temat lipca
i sierpnia do ich wyjaśnień
164. Co nas czeka w czwartej klasie?......................... 80
Rodzina wyrazów. Zaznaczanie informacji prawdziwych
i fałszywych na podstawie tekstu. Kończenie zdań
dotyczących trzeciej i czwartej klasy. Pisanie listu
do wychowawcy
165. Dzień odkrywców: Wakacje tuż, tuż…................ 82
Potyczki ze słowniczkiem.................................... 86
Wyrazy z „ch” i „h” oraz ubezdźwięcznienia. Wyrazy
z „rz” i „ż”. Wyrazy z „rz” i „ż”, „ó” i „u” oraz z wielką
literą
Słowniczek............................................................. 91

Jak korzystać z zeszytu ćwiczeń
1. Na podstawie tekstu „Czarodziej” otocz pętlami rzeczy, o które chłopiec chciał poprosić
czarodzieja.

2. Napisz, o co tata poprosił czarodzieja.

1. Na podstawie informacji z podręcznika uzupełnij notatkę dotyczącą parków narodowych.
W parku narodowym należy
. Nie wolno natomiast

3. Pokoloruj określenia, które pasują do nowej, wyczarowanej rodziny taty.
perfekcyjna
nieprawdziwa

przykładna

strona przyrodnicza

idealna

doskonała

obca

skłócona

inna

.

2. Wklej przy każdym zdjęciu symbol właściwego parku narodowego.

zz
Uzupełnij zdania. Wykorzystaj wyrazy wybrane z pierwszej części ćwiczenia.

Nowa rodzina była

, ale

Tatuś zrezygnował z wygranej, ponieważ nie chciał takiej
rodziny. Kochał tę, którą miał.

4. Jak sądzisz, o czym mogą rozmawiać

pradawna puszcza −
ostoja żubrów

mewa na nadmorskich
wydmach

jaskinia zamieszkana
przez nietoperze

ptak wodny −
batalion

postacie przedstawione na ilustracji?
Wymyślcie w parach dialogi
i zaprezentujcie je w klasie.

tytuł kręgu
72

Wkrótce wakacje

Dzień taty

P cz. 4 s. 64–65

 Zapisz w zeszycie nazwy parków narodowych, z których pochodzą te zdjęcia.

temat dnia

3. Wykonaj plakat przedstawiający dowolny polski park narodowy.

odniesienie
do podręcznika

8

W parku narodowym

P cz. 4 s. 10–12

Potyczki ortograficzne –
wprowadzenie w świat ortografii

Sprawdzam siebie –
ćwiczenia do samokontroli

Dzień odkrywców –
kreatywne zabawy
i ćwiczenia

wyklejanka

zadanie trudniejsze
lub wykraczające
ponad podstawę

1. Uzupełnij brakujące litery w nazwach kontynentów. Odszukaj te kontynenty na
mapie. Skorzystaj z podpowiedzi kolorystycznych.

fryka

meryka

uropa

ustralia

ółnocna

meryka

ołudniowa

ntarktyda

zja

zz
Dokończ zdania − poszukaj podpowiedzi na mapie świata.

Największym kontynentem na Ziemi jest
a najmniejszym

,

. Ocean

oddziela Europę i Afrykę od Ameryki Północnej i Południowej.

2. Który z cudów natury opisanych w podręczniku podoba ci się najbardziej? Uzupełnij
zdania.

4

Najbardziej podoba mi się

.

To niezwykłe miejsce znajduje się

.

Błękitna planeta

Nasza Ziemia

P cz. 4 s. 6–7

3. Zilustruj podkreślone w zdaniach wyrazy.
Marzenka kupiła ziemię
do roślin doniczkowych.

Dzięki satelitom wszyscy możemy
podziwiać Ziemię widzianą z kosmosu.

zz
Spróbuj wyjaśnić różnicę w pisowni tych wyrazów, a następnie ułóż i zapisz

w zeszycie dwa, podobne jak w pierwszej części ćwiczenia, zdania z tymi wyrazami.

4. Przeczytaj zdania, które ułożyła Ania, podkreśl w nich różne formy czasowników:
umieć i rozumieć.

Ziemia to nasz dom. Rozumiem, jak ważne jest, by powietrze, rzeki,
morza i oceany były czyste. Rozumieją to również moje koleżanki.
Umiemy oszczędzać wodę i prąd oraz segregować śmieci. Umieją
to nawet przedszkolaki. Wszyscy to umieją i rozumieją, czemu to
służy, ale nie wszyscy postępują tak, jak należy.
zz
Wpisz czasowniki umieć i rozumieć w odpowiednich formach.

ja umiem i
ty

i rozumiesz

on, ona, ono umie i
my

i rozumiemy

wy

i

oni, one

i
5

1. Pokoloruj na zielono pola z określeniami pasującymi do dębu, o którym mowa
w wierszu „Drzewo”.

nnyy
b
u
b
l
u
rryy
yy ssaam
mool
niemiły
d
w
niemiły
d
o
a
w
skąpy
o
z
ka
skąpy
łłaassk
sszzccz
ssttaarryy
opiekuńczy
ddoobbrot
opiekuńczy
wwie
r
l
i
o
w
t
l
y
iwy
iekko
ggoośśc
owwy
ciinnnny
y
ssęędz
y
młody
młody
dziiwwy
chytry
chytry zniszczony
y
zniszczony
niedobry
niedobry

2. Na podstawie wiersza „Drzewo” uzupełnij brakujące fragmenty listu.

Dostojny, Sędziwy Dębie,
bardzo dziękuję Ci za

To bardzo hojne dary! Obiecuję Tobie i Twoim braciom,
że nigdy
Już nie mogę się doczekać chwili, gdy znów się spotkamy.
Serdecznie Cię pozdrawiam

zz
Zaznacz w liście wyrazy zapisane wielką literą ze względów grzecznościowych.
6

Las naszym skarbem

P cz. 4 s. 8–9

3. W podanych zdaniach otocz pętlami czasowniki.
Krzyś złamał gałąź brzózki i zrzucił ptasie gniazdko.
Tchórzliwy Grześ gonił wróble i wystraszył wiewiórkę.
zz
Dodaj przed każdym czasownikiem przeczenie nie. Zmień formę podkreślonych

wyrazów tak, żeby utworzone zdania były poprawne. Napisz te zdania w zeszycie.
Popatrz na wzór.

Marysia posadziła drzewko i podlała kolorowe kwiatki.
Marysia nie posadziła drzewka i nie podlała kolorowych
kwiatków.

4. Przyjrzyj się drzewom. Pierwsze jest zdrowe i wspaniałe, drugie chore. Oceń, co może
mieć wpływ na taki wygląd drzew. Połącz ramki z drzewami.

nasłonecznienie
skażona gleba
woda

brak wody
brak szkodników

zanieczyszczone powietrze

szkodniki
silne wiatry

czyste powietrze
urodzajna gleba

zzPorozmawiajcie w klasie na temat tego, co może być zagrożeniem dla lasów.

5. Dopisz brakujące wyrazy w liczbie pojedynczej i mnogiej. Popatrz na wzór.
liczba pojedyncza
jest
nie ma
jeleń

jelenia

liczba mnoga
są
nie ma
jelenie

jeleni

koń

7

1. Na podstawie informacji z podręcznika uzupełnij notatkę dotyczącą parków narodowych.
W parku narodowym należy
. Nie wolno natomiast

.

2. Wklej przy każdym zdjęciu symbol właściwego parku narodowego.

pradawna puszcza −
ostoja żubrów

mewa na nadmorskich
wydmach

jaskinia zamieszkana
przez nietoperze

ptak wodny −
batalion

zz
Zapisz w zeszycie nazwy parków narodowych, z których pochodzą te zdjęcia.

3. Wykonaj plakat przedstawiający dowolny polski park narodowy.
8

W parku narodowym

P cz. 4 s. 10–12

4. Przyjrzyj się, jak wygląda łoś, i opisz to zwierzę. Skorzystaj z planu i zgromadzonego
słownictwa. Zapisz swoją pracę w zeszycie.

Plan opisu
11. Nazwa i gatunek zwierzęcia:
łoś  duży ssak lądowy.
22. Wygląd zewnętrzny:
łeb − duży, wydłużony, szeroki pysk  szerokie, okazałe
poroże  rozłożyste łopaty  małe oczy  długie uszy,
szyja − krótka, masywna, gruba  broda z długich,
czarnych włosów,
tułów − krępe, masywne barki  rozbudowana klatka
piersiowa  widoczny garb,
nogi − silne, długie  szerokie kopyta,
sierść − ciemnobrązowa, na nogach – białoszara.
33. Tryb życia:
żyje w podmokłych lasach  brodzi,
głośno chlapie, hałasuje, pływa,
nurkuje.
44. Ogólne wrażenie:
interesujący, okazały, trudno
go spotkać, rzadki.

5. Odczytaj zaszyfrowane nazwy zwierząt i zapisz je w zeszycie. Podkreśl w nich ż.
ż
k
a
j

y
u
e
w

r
ł
b
ą

i
ó
m
f

zz
Ułóż zdania z wybranymi nazwami zwierząt i zapisz je w zeszycie.
9

1. Na podstawie tekstu „Co to za księga?” podkreśl wszystkie prawidłowe zakończenia
podanego zdania.

„Polska czerwona księga zwierząt” to spis zwierząt…
szczególnie chronionych • często występujących w Polsce •
wymarłych • zagrożonych wyginięciem • łownych • rzadkich

2. Odczytaj z tabeli informacje o zwierzętach zagrożonych wyginięciem i podpisz zdjęcia.
nazwa zwierzęcia

łosoś

morświn

długość ciała

do 150 cm

około 200 cm do 30 cm

czarne plamy ssak morski
cechy
na górnej
podobny
charakterystyczne
połowie ciała do delfina

piskorz

liczne wąsiki
wokół otworu
gębowego

zz
Na podstawie informacji z tabeli uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

mniejszy • większy • największy • najmniejszy
Łosoś jest

od piskorza, ale

od morświna. Piskorz jest

, a morświn

spośród zwierząt wymienionych w tabeli.
10

Chrońmy to, co najcenniejsze

P cz. 4 s. 13–15

3. Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami.
Wiele gatunków w Polsce jest
Ludzie chcą je

wyginięciem.
, więc objęli je szczególną

ochroną. Najbardziej zagrożone rośliny i zwierzęta są opisane
w

.
zz
Co ty możesz zrobić, żeby przyczynić się do ochrony roślin i zwierząt? Zapisz swoje

pomysły.

4. Zapisz przykłady gatunków chronionych. Możesz skorzystać z atlasów przyrodniczych

i książek, w tym „Polskiej czerwonej księgi roślin” i „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”.

zwierzęta

Niektórych gatunków nie udało się
uratować – zginęły bezpowrotnie.
Wśród nich znajdują się
dzikie konie – tarpany
oraz przodkowie
bydła – tury.

rośliny

tarpan

tur

11

Dzień odkrywców
1. Przeczytaj uważnie cały tekst o majowych pracach Kasi w ogródku
i zapisz pod każdą torebką z nasionami datę wysiania warzywa.

Kasia rozpocznie prace w ogródku w drugiej połowie maja.
Będzie pracowała tylko w piątki i soboty. Każdego dnia będzie
siała inną roślinę. W dni parzyste posieje ogórki, dynię oraz
kukurydzę. Najwcześniej zajmie się ogórkami i papryką.
Kukurydzę i fasolę wysieje przed Dniem Matki.

Maj
Pn.

5

Wt.

6

Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz.

7

1

2

3

4

8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2. Otocz pętlą roślinę, która różni się

od pozostałych, i uzasadnij swój wybór.

zz
Zaznacz + rośliny, których kwiaty pojawiają się dopiero w maju.
12

Co nas czeka w maju?
3. Odgadnij i zapisz nazwę krzewu, który w maju jest ozdobą ogrodu Kasi.
+

– sło =

4. Rozpoznaj rośliny, które rosną przed wejściem do ogrodu Kasi.

Wklej każdy kwiat obok odpowiedniego liścia i podpisz rośliny.

5. Wklej w puste kratki rysunki kwiatów tak, żeby w rzędach poziomych i pionowych
żaden się nie powtórzył.

zz
Czy wiesz, który z tych

kwiatów jest trujący?
Zapisz jego nazwę.

6. Dokończ przysłowie dotyczące maja. Wyjaśnij jego znaczenie.
W maju

13

1. Zapisz na kartkach z kalendarza nazwy świąt, które obchodzimy w te trzy majowe
dni. Skorzystaj z informacji podanych w podręczniku na stronie 18.

1 maja

2 maja

3 maja

zz
Na podstawie tekstu z podręcznika napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania.

Od którego roku świętuje się w Polsce Dzień Flagi?
Jakie wydarzenie upamiętnia Święto Konstytucji 3 Maja?

2. Wpisz wyrazy z h w odpowiednie miejsca krzyżówki. Zapamiętaj ich pisownię.
huk

1
6

hymn

juhas
3

bohater

10
9

8

h u fi e c

2

historia

5
4

7

11

zz
Utwórz hasło z liter zapisanych w ponumerowanych polach. Uzupełnij nim zdanie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

określa główne zasady funkcjonowania
państwa, sprawowania w nim władzy oraz prawa i obowiązki
obywateli.
14

Nasza ojczyzna

Majowa święta

P cz. 4 s. 18–21

3. Przeczytaj artykuł 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jak rozumiesz to zdanie?
Porozmawiajcie na ten temat w klasie.

Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

4. Dopisz wyrazy według wzoru.
konstytucja − konstytucji

telewizja −

pozycja −

audycja −

policja −

edukacja −

zz
Ułóż i zapisz w zeszycie trzy zdania z wyrazami wybranymi spośród dopisanych wyżej.

5. Na podstawie informacji z podręcznika pokoloruj litery przy prawidłowych zakończeniach
zdań i utwórz z tych liter wyraz. Wpisz go w żółte pole i dokończ informację.

1. Nazwa naszego kraju to…
A Królestwo Polskie.
S Rzeczpospolita Polska.
B Republika Polska.
2. Członek Sejmu to…
O wójt.
Y poseł.
F burmistrz.
3. Sejm uchwala…
W umowy.
H uwagi.
M ustawy.
4. Z
 biorem najważniejszych
praw w państwie jest…
W elementarz.
L encyklopedia.
B konstytucja.
Polskie

5. Prezydent…
G kieruje pracami sejmu.
O	pilnuje przestrzegania
konstytucji.
D kieruje rządem.
6. W skład rządu wchodzą…
N prezydent i jego synowie.
L	premier i ministrowie.
D król i królowa.
7. D
 orośli obywatele naszego
kraju mają prawo…
E	wybierać prezydenta, posłów
i senatorów.
J wybierać ministrów.
T wybierać następcę tronu.

narodowe to
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1. Uzupełnij zdania na podstawie tekstu „Kronikarz naszej historii”.
Jan Matejko to wielki polski

. Urodził się

i mieszkał w

w czasach, gdy Polski nie było

na mapie. Matejko na swoich obrazach przypominał
Polski. Jego obrazy miały budzić
na odzyskanie przez Polskę wolności. W ciągu całego życia
stworzył około

wspaniałych obrazów.

2. Ułóż i zapisz tytuły obrazów Jana Matejki. Znajdź w encyklopedii lub internecie zdjęcia
tych obrazów. Wybierz jeden z nich i powiedz, co przedstawia.

Grunwaldem
Poczet

i książąt

Bitwa

Hołd

pruski

polskich

królów

pod

3. Z każdej pary zdań utwórz jedno zdanie, używając do połączenia wybranych

wyrazów z ramek. Utworzone zdania zapisz w zeszycie. Wyjaśnij, co znaczy słowo
patriota.

, dlatego

, więc

oraz

, ponieważ

i

, a także

Jan Matejko interesował się sprawami kraju.
Był wielkim patriotą.
Jan Matejko interesował się historią.
Uprawiał malarstwo historyczne.
zz
Podkreśl w zapisanych zdaniach czasowniki.
16

W pracowni mistrza Matejki

P cz. 4 s. 22–23

4. Podpisz wyrazami z ramki przedmioty, którymi posługuje się w swojej pracy malarz.
farby • sztaluga • płótno • paleta • pędzle

zz
Zapisz wyrazy z ramki w kolejności alfabetycznej.

zz
Napisz w zeszycie kilka zdań na temat pracy malarza. Możesz wykorzystać wyrazy

z ramki.

5. Pokoloruj plamy z wyrazami z rz wymiennym na czerwono, te z wyrazami z rz po
spółgłoskach − na zielono, a plamy z wyrazami z rz niewymiennym − na żółto.

krzyż

proporzec

spojrzenie

starzec
rzeźba

rycerz
malarz

orzeł
chrzest

marzenia

burza

trzonek
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1. Przeczytaj podane wypowiedzi. Odgadnij, kto z bohaterów opowiadania „Zagadka”
mógłby wypowiadać te zdania. Zapisz przy każdej wypowiedzi właściwe imię.

W tym roku święta Bożego
Narodzenia spędzimy u moich
rodziców w Krakowie.

Szkoda wyjeżdżać
z Londynu. Wakacje tak
szybko minęły. Ale zostały
wspomnienia i zdjęcia
z londyńskich muzeów.

Udało się! Nasza nowa gra
komputerowa będzie od
przyszłego miesiąca dostępna
w sklepach w Polsce.

Czy widzieliście już ten album
z Polski? Są tam fotografie
mojego ojca i innych pilotów,
którzy walczyli w Anglii podczas
drugiej wojny światowej.

zz
Wymyśl i zapisz w zeszycie rozmowę dwojga wybranych bohaterów opowiadania

„Zagadka”. Przypomnij sobie sposób zapisywania dialogu. Twoja rozmowa może
zaczynać się tak:

– Jutro wybieram się na wycieczkę do Muzeum Figur Woskowych
w Londynie – oznajmiła Ania.
– Chętnie z tobą pójdę – zaproponowała pani Ewa.
18

Polacy za granicą

P cz. 4 s. 24–25

2. Zaznacz w wyrazach sylaby, na które wskazują liczby, i ułóż z nich wyraz. Uzupełnij
zdania tym wyrazem w odpowiedniej formie.

kamizelka 2

ekran 1

grabie 1

kolacja 3

to opuszczenie ojczystego kraju i zamieszkanie na
dłuższy czas poza jego granicami. Wielu Polaków mieszka na stałe za
granicą. Mówi się o nich, że przebywają na

.

3. Pokoloruj w tabeli wyrazy, które się rymują ze słowem emigracja. Zapisz je
w kolejności alfabetycznej.

Z

O

P

E

R

A

C

J

A

A W

S

Z

K O

L

A

C

J

A

E

P

A

K

A

C

J

A

A M

I

Ę

T

E

D U K

A

C

J

A

A M O

M O

I

S

T

A

C

J

A M K

W

I

Z

Y

T

A

C

J

A

R

A

J

U D

E

K O

R

A

C

J

A

zz
Pozostałe litery czytane poziomo utworzą zdanie. Zapisz to zdanie. Podaj przykłady

sytuacji, które mogą potwierdzić, że jest prawdziwe także w odniesieniu do ciebie.

19

4. To zdjęcia sławnych Polaków przebywających na emigracji we Francji w czasie,

gdy Polska była w niewoli. Wpisz obok nich właściwe nazwiska i wklej informacje
na temat tych postaci.

Maria Skłodowska-Curie • Fryderyk Chopin • Adam Mickiewicz

zz
Dokończ pytania dotyczące wklejonych informacji.

Czym
Co
O czym

5. Dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym z cząstką nie. Popatrz na wzór.
rozsądny – nierozsądny

śmiały –

spokojna –

ciekawa –

miłe –

wesołe –

zz
Ułóż i zapisz w zeszycie zdania z dopisanymi przymiotnikami.
20

Polacy za granicą

P cz. 4 s. 24–25

1. Rozwiąż krzyżówkę dotyczącą papieża Polaka. Potrzebnych informacji szukaj

w podręczniku na stronach 26–27. Uzupełnij zdanie hasłem. Wyjaśnij, jak rozumiesz
to zdanie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Drugie imię papieża.
2. Miasto, w którym się urodził.
3. Pisał je w czasie studiów.
4. Tak nazywano małego Karolka.
5. Wyjeżdżał w nie z młodzieżą na wakacje.
6. Miasto, w którym Karol Wojtyła studiował polonistykę.
7. Zapoczątkował Światowe Dni...
8. Miasto, w którym studiował po wojnie.
9. Był nim na boisku piłkarskim.
Papież Jan Paweł II to największy
w historii kościoła.

2. Karol Wojtyła bardzo lubił sport i ruch na świeżym powietrzu. Pokoloruj ramki

z nazwami tych sportów i sposobów wypoczynku, o których wiemy, że je lubił.

piłka nożna
narciarstwo
P cz. 4 s. 26–27

jazda konna
spływy kajakowe

skoki spadochronowe
wędrówki górskie
Wielki Polak, wielki człowiek

21

3. Jakim papieżem był Jan Paweł II? Napisz w zeszycie kilka zdań na ten temat.

Wykorzystaj informacje zamieszczone w podręczniku na stronach 26-27, swoją
wiedzę oraz podane słownictwo.

dużo się modlił • kochał swój kraj • tęsknił za Polską •
pracował niestrudzenie • dbał o pokój na świecie •
lubił dzieci i młodzież • szanował ludzi wyznających inne religie
• odwiedzał wyznawców różnych religii
na całym świecie • był bliski wszystkim ludziom

4. Dowiedz się, jak się nazywa obecny papież, kiedy został wybrany i z jakiego kraju
pochodzi. Zapisz informacje w zeszycie.

5. Uzupełnij zdania przymiotnikami dobranymi z ramki. Skreśl w zdaniach niepotrzebne
wyrazy.

papieski • papieska • papieskie
sutanna ma kolor biały czerwony.
Pierścień

służy do pieczętowania

ważnych nieważnych dokumentów.
nakrycie głowy to mała duża czapeczka zwana piuską.

6. Dopisz brakujące przymiotniki.
skromny
mądrzejszy
najwierniejszy
szczery
zdolniejszy
zz
Ułóż i zapisz w zeszycie zdania z przymiotnikami z ostatniej grupy.
22

Wielki Polak, wielki człowiek

P cz. 4 s. 26–27

7. Rozwiąż rebusy i zapisz rozwiązania w kolejności alfabetycznej. Połącz nazwy
ciastek z odpowiednimi ilustracjami.

i=a

a=ą

st

t

r

lon

zz
Otocz pętlą drugi wyraz, a dowiesz się, które ciastko było ulubionym ciastkiem

Karola Wojtyły.

8. 16 października 1978 roku w Watykanie nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały

dym. Oznaczało to, że został wybrany nowy papież. Wykreśl słowo dym z ciągu liter
zapisanych na smudze dymu. Pozostałe litery utworzą zdanie. Zapisz je.
Padympieżemdymzodymstałdym
kardymdynałdymKadymrol
Wojdymtyłazdym
Poldymski
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Dzień odkrywców
1. Na podstawie informacji z podręcznika napisz, w których górach znajdują się te szczyty.
Tarnica

Rysy

Śnieżka

2. Wypisz nazwy znanych polskich gór. Możesz skorzystać z mapy albo atlasu.

3. Wyszukaj i pokoloruj zwierzęta, które żyją w Tatrach. Zapisz nazwy tych zwierząt,
korzystając z informacji umieszczonych w podręczniku na stronie 29.

24

Wycieczka w góry
4. Przeczytaj tekst na stronie 29 podręcznika i uzupełnij krzyżówkę nazwami zwierząt
żyjących w polskich górach. Zapisz hasło w okienkach i uzupełnij nim informację.

L
Ś

1

2

Z
D

3

W

7

6
4

R

G

5

1

2

3

Z

4

5

6

7

J

to jeden ze ssaków drapieżnych najliczniej
występujących w Tatrach. Żyje na wszystkich wysokościach −
od lasów u podnóży gór, po najwyższe szczyty. Trudno go jednak
zaobserwować, ponieważ jest zwierzęciem nocnym.
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1. Podkreśl zdania mówiące o zachowaniu bohatera opowiadania „Sposób na Adama”.
Uporządkuj je tak, żeby były zgodne z kolejnością wydarzeń w opowiadaniu.

Zerka w stronę chłopca i tajemniczo się uśmiecha.
Chce zamienić jedną z książek ze stosu przyciskającego liście
na inną.
Czeka na mamę, patrząc z niecierpliwością na zegar.
Przynosi książki i przyciska nimi suszące się liście.
Wypożycza książkę o smokach do domu.
Używa podstępu, żeby zainteresować Adama książkami.
Zwraca uwagę na książkę ze smokiem na okładce.

2. Pomóż pani bibliotekarce uporządkować książki na półce zgodnie z kolejnością
alfabetyczną nazwisk ich autorów. Zaznacz pierwsze litery nazwisk autorów,
a następnie ponumeruj książki.
�
�

�

Hans Christian Andersen „Brzydkie kaczątko”
Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”
Czesław Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”
Mira Lobe „Babcia na jabłoni”
Maria Krüger „Karolcia”
Jan Grabowski „Puc, Bursztyn i goście”

26

W świecie książek

Kto lubi czytać?

P cz. 4 s. 30–32

3. Wpisz we właściwe miejsca tabeli nazwy postaci, przedmiotów i innych elementów
pokazanych na ilustracji w książce Adama.

rodzaj męski (ten)

rodzaj żeński (ta)

rodzaj nijaki (to)

4. Wybierz te zasady, których należy przestrzegać przy korzystaniu z książek. Podkreśl je.
Zamień podkreślone zdania rozkazujące na zdania oznajmujące i pytające i zapisz je
w zeszycie. Popatrz na wzór.

Dbaj o książki!

Dbam o książki.

Czy dbam o książki?

Czytaj tylko po kolacji!
Nie zaginaj rogów kartek!
Oddawaj wypożyczone książki do biblioteki w terminie!
Czytaj tylko własne książki!
Nie oglądaj ilustracji w książkach!
27

5. Zapytaj koleżanki i kolegów z klasy, co lubią czytać. Zanotuj wyniki i wpisz
odpowiednie liczby w okienka.

książki przygodowe –

, wiersze –

książki i albumy przyrodnicze –

, czasopisma –
, baśnie –

,

, komiksy –

zz
Uzupełnij zdania na podstawie przeprowadzonej ankiety.

W naszej klasie dzieci najchętniej wybierają do czytania 


.

Najmniej osób czyta 

.

6. Czy wiesz, jakie miejsca zostały pokazane na zdjęciach? Czym się różnią? Połącz każdą
ilustrację z odpowiednim opisem. Podpisz zdjęcia nazwami z ramki.

biblioteka • księgarnia • antykwariat
Tu kupisz nowe
książki.

Tu wypożyczysz
książkę do domu.

Tu kupisz stare
książki i mapy.

7. Jaka jest twoja ulubiona książka? Napisz o niej kilka zdań w zeszycie. Skorzystaj
z podanych podpowiedzi.

Podaj tytuł i autora książki.
Napisz, o czym ta książka opowiada i dlaczego ci się podoba.
Zachęć innych do jej przeczytania.
28

Kto lubi czytać?

P cz. 4 s. 30–32

1. Przyjrzyj się czasopismom i gazetom. Połącz je z pasującymi do nich tytułami.
„Tajemnice Kosmosu”
„Człowiek i Przyroda”
„Kurier Codzienny”
„Smaczna Kuchnia”
„Świat Malucha”

2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
miesięcznik • tygodnik • kwartalnik • dwutygodnik • dziennik
Czasopismo, które ukazuje się codziennie to

.

Raz w tygodniu pojawia się
tygodnie −

, a raz na dwa
. Raz w miesiącu można kupić

. Raz na trzy miesiące, czyli raz na kwartał,
jest wydawany
P cz. 4 s. 33–34

.
Świat gazet i czasopism

29

3. Popatrz, jak zostały zapisane tytuły czasopism w ćwiczeniu 1. Uzupełnij informację.
W tytułach czasopism, inaczej niż w tytułach książek,
literą zapisujemy wszystkie wyrazy, oprócz
takich jak: w, i, na, które są w środku tytułu.

4. Przyjrzyj się zgubionej przez Łukasza hulajnodze. Pomóż chłopcu napisać ogłoszenie
do gazety.

OGŁOSZENIE
Dnia 5 maja w okolicy
przy ulicy

zgubiłem hulajnogę.

Była
Znalazcę proszę o kontakt,
Łukasz, telefon:

5. W każdym ciągu liter wykreśl co trzecią literę. Odczytaj wyrazy powstałe
z pozostałych liter i wpisz je w odpowiednie miejsca.

hinstuorbiak
hecrbmatknilk
hekjntałm
hamłars
bophantekr
zz
Wybierz trzy wyrazy i ułóż z nimi zdania. Zapisz zdania w zeszycie.
30

Świat gazet i czasopism

P cz. 4 s. 33–34

1. Na podstawie przeczytanego fragmentu lektury uzupełnij zdania na temat
jej bohaterki.

Bohaterka lektury ma okrągłą
bródkę.

i

włosy nosi związane w

a jej grzywka jest
jest

,

przycięta. Dziewczynka
, to znaczy, że nie ma ani brata, ani

siostry. Jej ukochana lalka ma na imię

.

2. Uzupełnij metryczkę lektury i pokoloruj portret jej głównej bohaterki.
Autor:
Tytuł:

3. Zastąp liczby w nawiasach wyrazami
w odpowiedniej formie.

Karolcia ma (8)

lat.

Po wakacjach będzie chodzić do (3)

klasy.

Nowe mieszkanie Karolci znajduje się na (1)

piętrze.

Dziewczynka przeprowadzi się tam za (7)

dni.
Spotkanie z Karolcią
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4. Gdzie się znajduje nowe mieszkanie bohaterki lektury? Na podstawie informacji
z tekstu uzupełnij adres na zawieszce od klucza Karolci.

5. Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów. Zanim je zapiszesz, popraw błędy,
które się do nich wkradły.

znalazła

w

życzenia

zielony

gdy

przeżyła

Leszkiem

Spotkanie z Karolcią

wilgotny,

oddać

Karolcia

spełniać

potrafił

Filomena
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szparze

potrafił

latać

przygód

czarownica

koralik

był

za szafą

koralik

koralik

Karolcia

razem

Karolci

koralik

wiele

z

usiłowała

6. Przypomnij sobie bohaterów lektury „Karolcia”. Odszukaj w ramce ich nazwy lub
imiona i uzupełnij informacje.

Filomena • ciotka Agata • Karolcia • taksówkarz • Leszek •
mama Karolci • Dorotka • Agasia • prezydent miasta • Piotr

Główni bohaterowie lektury to



.

Inne postacie to: 


.

7. Jacy są bohaterowie książki przedstawieni na portretach? Dopasuj odpowiednie
przymiotniki do każdej postaci. Jeśli trzeba, zmień ich formę.

chciwy

podstępny

wesoły

miły

opiekuńczy

pomocny
życzliwy

złośliwy
troskliwy

zz
Wybierz jedną postać i opowiedz o niej, wykorzystując dobrane słownictwo.
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1. Co musiała zrobić Karolcia, żeby uratować ogródek dziecięcy? Ponumeruj zdania
zgodnie z kolejnością wydarzeń w lekturze.

Ominąć strażnika
pilnującego wejścia
do ratusza.

Wyjaśnić panu
prezydentowi całą
sytuację.

Odnaleźć gabinet
pana prezydenta.

Dotrzeć do
ratusza – siedziby
władz miasta.

Szybko dostać się
z powrotem
do ogrodu.

Przekazać
urzędnikowi
nowe zarządzenie
prezydenta.

2. Przekształć według wzoru zdania wypowiedziane przez bohaterów lektury.
Kierowca zaproponował:
− Zawiozę was do domu towarowego.
Kierowca zaproponował, że zawiezie je do domu towarowego.
Karolcia postanowiła:
− Będę pilnowała koralika.

Prezydent miasta zapewnił:
− Nie pozwolę zamknąć ogrodu.
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Przygody Karolci

3. Wszystkie sytuacje przedstawione w książce o przygodach Karolci zostały wymyślone
przez autorkę. Oceń, które z nich mogłyby wydarzyć się naprawdę, a które nie. Wpisz
wydarzenia z ramki w odpowiednich miejscach tabeli.

fruwanie taksówki • przeprowadzka do nowego mieszkania
• znalezienie koralika • spełnianie życzeń przez koralik
• zamienienie się Karolci w osobę dorosłą • ożywienie
kamiennych lwów • rozmowa z prezydentem miasta
mogłyby wydarzyć się
naprawdę

nie mogłyby wydarzyć się
naprawdę

4. Wymyśl i napisz w zeszycie opowiadanie o nowej przygodzie Karolci. Pamiętaj, że
Hopowiadanie
I P O Ppowinno
O T Amieć
Mwstęp,
H Urozwinięcie
L A J Ni zakończenie.
OGAHAMAK
5. Oddziel od siebie i zapisz wyrazy z h.

HIPO

POTAMHU

LAJN

A
OGAHAM

K

zz
Ułóż jedno swoje życzenie do koralika. Wykorzystaj wybrany wyraz. Zapisz

to życzenie.
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Potyczki ortograficzne
1. Rozszyfruj wyrazy i je zapisz. Podkreśl h.

Połącz każdy wyraz z pasującym objaśnieniem.

1
2
3
4

A

B

C

D

ny
hu
dło
laj

ba
pun
her
ha

fa
hal
no
mor

wa
ga
ta
har

4D 1C

1D 4B 3A

2C 1A

3B 1B 3D

–
–
–
–

ciepły porywisty wiatr wiejący na Podhalu
napój parzony z zasuszonych liści lub kwiatów
instrument strunowy w kształcie trójkąta
ruchomy element zegara

2. W nazwie każdej ilustracji zamień jedną z liter na h tak, żeby powstał nowy wyraz.
Zapisz utworzone wyrazy.

3. Dopisz do podanych wyrazów wybrane z ramki wyrazy o podobnym znaczeniu.
Podkreśl w nich h.

hymn • hałas • hełm • historia • huśtać się • hamować
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wrzawa –

pieśń −

zatrzymywać −

opowieść −

kołysać się −

kask −

Zamieszanie z „samym h”
4. Połącz sylaby tak, żeby powstały wyrazy z h.. Zapisz je w zeszycie.
Ułóż zdania z tymi wyrazami i też zapisz je w zeszycie.

hi
do

na

ter

ha

gie

hu

wać

bo

ho
mor

5. W objaśnieniu każdego hasła krzyżówki jest błąd. Popraw go, zmieniając literę
w jednym wyrazie każdego objaśnienia. Następnie rozwiąż krzyżówkę.

1. h
2. h
3. h
4. h
5. h
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

h

Ma go na głowie strażak lub kołnierz.
Drużynowy sport na wodzie.
Sygnał brany na trąbce.
Można ją bić z filiżanki.
Nauka zajmująca się zadaniem przeszłości.
Pilny roślinożerny ssak z Afryki.

6. Uzupełnij przykładami podaną informację.
„Samo h” piszemy rzadko, dlatego warto zapamiętać
wyrazy, w których się pojawia. To wyrazy takie jak np.:
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1. Na podstawie wiersza „Dywan” narysuj, jak sobie wyobrażasz dywan, który
utkała wiosna.

zz
Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie. Podpowiedzi poszukaj w wierszu.

Co możesz usłyszeć wiosną?

2. Pokoloruj pola z wyrazami według kodu.
– rzeczowniki

– przymiotniki
radosna,

Przyszła

Pracowite

Złote

wróble

pszczółki

Zieleni się

łąka.

wiosna.

zielona

śpiewają,

Skowronki

– czasowniki

ćwierkają.

zbierają

słodki

Pachnie

barwny

rozpromieniło

słonko

miód.
sad.
świat.

zz
Podkreśl czasowniki w czasie przeszłym.

3. Zapisz w odpowiednich miejscach po kilka wyrazów wybranych z wiersza „Dywan”.
– rzeczowniki
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Maj wokół nas

Zielono mi

– przymiotniki

– czasowniki

P cz. 4 s. 36–37

1. Wpisz podane wyrazy we właściwe miejsca.
stawy • rzeki • strumienie • potoki • morza •
oceany • jeziora • kanały • rowy
wody stojące: 

wody płynące: 

zz
Podkreśl nazwy największych zbiorników wodnych.

2. Przyjrzyj się wyrazom w każdej grupie. Co zauważasz? Dopisz w każdym rzędzie
wyraz, który będzie pasował do pozostałych.

 kąpielisko  kąpielówki  kąpielowy  
wodnisty  wodnik  wodomierz  wodny  
dar  darować  podarunek  darczyńca  
parowanie  wyparować  parówka  parowy  
kąpać się

zz
Dokończ zdanie.

Wyrazy w każdym rzędzie należą do tej samej 
.

3. Co „robi” woda? Dopisz właściwe czasowniki.
Woda cieknie, 


P cz. 4 s. 38–39

Woda – bezcenny dar
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4. Przeczytaj powiedzenia i dopasuj do nich właściwe wyjaśnienia ich znaczenia.
Pokoloruj odpowiednio każde wyjaśnienie.

ktoś w gorącej wodzie kąpany

czuć się bardzo pewnie, bardzo
dobrze w jakiejś sytuacji

rzucić kogoś na głęboką wodę

ktoś niecierpliwy, porywczy

czuć się jak ryba w wodzie

postawić kogoś przed bardzo
trudnym zadaniem

burza w szklance wody

kłótnia, awantura z błahego
powodu

zz
Dokończ zdania wybranymi powiedzeniami.

Kasia jest bardzo pilną uczennicą, więc w szkole
Dziś mama pokłóciła się z Andrzejem o niewyrzucone śmieci,
to była prawdziwa

5. Przeczytaj tekst. Pomyśl i powiedz, dlaczego Jasiek stanął przed zadaniem,
do którego nie był przygotowany.

Jasiek, przyjaciel Krzysia, wie wszystko o zwierzętach.
Pewnego dnia Krzyś zauważył zaproszenie na szkolny konkurs
przyrodniczy na temat kwiatów. Mimo że Jaśka akurat nie było
w szkole, chłopiec od razu zgłosił go do udziału w tym konkursie.
Szybko okazało się, że rzucił przyjaciela na zbyt głęboką wodę.
zz
Jak sądzisz, jak postąpił Jasiek? Czy wziął udział w konkursie? Jak się skończyła ta

historia? Napisz o tym kilka zdań w zeszycie.
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Woda – bezcenny dar

P cz. 4 s. 38–39

6. Na podstawie informacji z podręcznika zapisz nazwy zbiorników wodnych
w kolejności od największego do najmniejszego.

7. Podpisz zdjęcia – wykorzystaj wyrazy z ramki.
kanał • rów • rzeka • strumień • potok

zz
Podkreśl nazwy wód płynących, które stworzył człowiek.

8. Czy w twojej miejscowości znajdują się jakieś wody płynące lub stojące? Jeśli tak,
napisz jakie.

wody stojące:
wody płynące:
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1. Na podstawie wiersza „Żuraw i czapla” uzupełnij fragment dialogu.
Przyszłam spełnić twe
życzenie.

2. Skreśl w każdym rzędzie jeden wyraz, który nie pasuje do pozostałych.
zarozumiały  nadęty  miły  pyszałkowaty  wyniosły
uparty  zawzięty  nieugięty  uległy  nieustępliwy
niemiły  nieuprzejmy  wyrozumiały  niegrzeczny
zz
Podkreśl przymiotniki, które określają zachowanie żurawia lub czapli.

3. Uzupełnij zdanie wybranymi przymiotnikami z ćwiczenia 2. w odpowiedniej formie.
Żuraw i czapla nie wzięli ślubu, bo byli 
jacy?



4. Przekształć zdania według wzoru.
Czapla powiedziała:
− Nie chcę takiego męża.
Czapla powiedziała, że nie chce takiego męża.
Żuraw powiedział:
− Poszukam sobie innej żony.


Czapla stwierdziła:
− Nie zamierzam wyjść za mąż za żurawia.
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Kto mieszka w jeziorze?

P cz. 4 s. 40–43

5. Przyjrzyj się zdjęciom i skreśl w każdym zdaniu niepotrzebny wyraz.
żuraw

czapla

Żuraw to niewielki duży ptak. Jego ogon zdobi piękny
pióropusz długich sterczących zwisających piór.
Czaplę łatwo poznać z daleka po wygiętej wyprostowanej
szyi. Urody dodają jej czarne kolorowe długie piórka,
które wyrastają z tyłu głowy. Obydwa ptaki mają podobne
jednakowe upierzenie i długie smukłe grube nogi.
zz
Ułóż trzy pytania do poprawionego przez siebie tekstu.

6. Wypisz z wiersza „Żuraw i czapla” wyrazy z ż. Z trzema z nich ułóż zdania i je zapisz.
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7. Podaj przykłady roślin żyjących nad wodą, bezpośrednio na wodzie i w wodzie.
Skorzystaj z informacji z podręcznika oraz atlasów przyrodniczych.

rośliny rosnące wokół jeziora –
rośliny tworzące szuwary –
rośliny o liściach pływających –
rośliny całkowicie zanurzone –
rośliny unoszące się na wodzie –

8. Na podstawie informacji z podręcznika rozpoznaj i podpisz zwierzęta związane z jeziorem.

zz
Podkreśl na czerwono nazwy zwierząt żyjących w wodzie, a na zielono – zwierząt

żyjących na powierzchni wody lub wśród roślin nadwodnych.
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Kto mieszka w jeziorze?

P cz. 4 s. 40–43

1. Na podstawie opowiadania „Zamiana” połącz podane czasowniki z portretem osoby,
która po zamianie wykonywała czynność.

mama

obejrzała

pogapiła się

zjadła

wyszła

sprzątała

gotowała

szorowała

prała

Julka

zz
Uzupełnij zdanie odpowiednimi czasownikami z pierwszej części ćwiczenia.

Julka chciała, żeby mama w dniu swojego święta
nie gotowała, nie

, nie

i nie

.

2. W jaki sposób ty pomagasz mamie? Dokończ zdania.
Często
Czasami
zz
Pomyśl i napisz, czego nie potrafisz jeszcze zrobić.

Nie potrafię jeszcze

3. Dopisz czasowniki według wzoru.
kiedyś

teraz

kiedyś

zapomniałam nie zapominam

kaprysiłam

hałasowałem

śmieciłem

gubiłem

kłóciłam się

teraz

zz
Uzupełnij zasadę ortograficzną.

Nie z
P cz. 4 s. 44–45

piszemy zawsze oddzielnie.
Moja mama jest wspaniała
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4. Zastąp każdy kwiatek wybranym zakończeniem i odczytaj wyrazy oznaczające
czynności. Zapisz te wyrazy w kolejności alfabetycznej. Podkreśl u.

= uje, uję lub ujesz

pras
doping

tren

rys

kier

podróż
kup

got

start
hod

haft
żegl

Nasz język polski
W zakończeniach czasowników -uję, -ujesz,
-uje piszemy zawsze u.

5. Napisz, co twoja mama robi najlepiej, i za co chcesz jej podziękować.

6. W każdym wyrazie brakuje jednej sylaby. Jakiej? Odszyfruj zapisane zdanie.
Za
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Moja mama jest wspaniała

szamy

sze

chane

my.

P cz. 4 s. 44–45

7. Hania i Hubert wyjaśniają, o czym należy pamiętać, pisząc zaproszenie. Kto ma rację?
Przeczytaj wypowiedzi dzieci i pokoloruj dymek z pełną informacją.

Zaproszenie? To łatwa sprawa.
Kto zaprasza? Na kiedy? i Na co?
W zaproszeniu powinny się znaleźć
odpowiedzi na pytania: Kto zaprasza?
Kogo zaprasza? Na co zaprasza?
Na kiedy zaprasza? Dokąd zaprasza?

8. Odszukaj w zaproszeniu dzieci odpowiedzi na pytania z ćwiczenia 7. Podkreśl je
właściwymi kolorami.

Gorąco zapraszamy wszystkie Mamy
na przedstawienie teatralne,
które odbędzie się 30 V 2015 roku o godz. 17.00
w szkole, w naszej sali lekcyjnej
uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią

zz
Podkreśl w zaproszeniu wyraz zapisany wielką literą ze względów grzecznościowych.

9. Przygotujcie dla swoich mam zaproszenie na klasową uroczystość z okazji Dnia
Matki. Możecie zacząć tak:

Kochana Mamusiu!
Serdecznie…

lub

Uczniowie klasy III serdecznie…

zz
Wyjaśnij, dlaczego nie można wręczyć komuś zaproszenia w ostatniej chwili.
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Sprawdzam siebie
1. Przeczytaj zdania i pokoloruj rysunek przedstawiający ogród Honoraty.
Honorata hoduje w swoim ogrodzie kwiaty. Są tam różowe
i fioletowe hiacynty oraz czerwone tulipany. Pięknie wyglądają:
kwitnący na fioletowo krzew bzu i ukrywające się w jego
cieniu konwalie. W pobliżu oczka wodnego rosną drobne,
jasnoniebieskie niezapominajki. Obok nich kwitną duże, żółte
bratki. Tulipany i hiacynty powoli przekwitają. Niedługo
zakwitną lilie i róże.

zz
Obok każdego zdania napisz P – jeśli to prawda – lub F – jeśli to fałsz.

W ogrodzie Honoraty rośnie ozdobny krzew.
W pobliżu oczka wodnego rosną niezapominajki.
W tym ogrodzie nie ma białych kwiatów.
Wkrótce zakwitną róże i lilie.
Tulipany i lilie powoli przekwitają.
zz
Zapisz nazwy kwiatów z ramki na stronie 49 w kolejności alfabetycznej. Otocz pętlą

nazwy tych kwiatów, które zakwitły w ogrodzie Honoraty.
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Zabawa z czytaniem
uczy czytać
pomaga dzieciom
samodzielnie odkrywać
radość czytania
wciąga dzieci
do wartościowej
zabawy
daje poczucie sukcesu
i motywuje do dalszej
nauki
rozwija wrażliwość
estetyczną i wyobraźnię

Wspaniałe teksty
Małgorzaty Strzałkowskiej,
Wojciecha Widłaka i Rafała Witka

NOWA ERA – ekspert edukacji wczesnoszkolnej poleca kurs czytania

z czytaniem cz . 5

6-7
lat

6-7 7-8
8-9 6-7
8-9
z naklejkami

lat lat

latki
lat

-nagrodami!

latki

czytam
i rozumiem
wiersz
opowiadanie
wiem już,
co to znaczy
zabawa
z czytaniem

Zamawiaj tak, jak Ci wygodnie
na stronie internetowej sklep.nowaera.pl
poprzez Centrum Kontaktu
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

