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34 P cz. 1 s. 34–38Jesień w ogrodzie warzywnym   

1.  Pokoloruj obrazek i podpisz go nazwą rośliny. W odpowiednich miejscach umieść 
naklejki z nazwami części tej rośliny.

2.  Umieść naklejki w ramkach o odpowiednim kolorze, a dowiesz się, do czego służą 
roślinom przedstawione na nich części.

owoc

owoce.

22 P cz. 1 s. 22–23Zasady w szkle i poza szkołą    Obowiązki dyżurnego

1.   Odszukaj i zaznacz na ilustracji pokazane niżej fragmenty. 
Powiedz, co w tej klasie ma do zrobienia dyżurny.

Z S P R Z T A P
B U K A D A C O
I D L A M U T W D
E Z N B I K E A L
R E M S A L I M E
A W I E T R Z Y W
R O Z D A J E S A

2.   Jakie czynności wykonuje dyżurny? Odszukaj w tabeli siedem wyrazów 
oznaczających czynności i dokończ zdanie.

D:y `_u/3?y
co robi?

©] S{] _ ^ x X ] [ } { d/ż, D`]

1

3

2

4

zadanie trudniejsze 
lub wykraczające 
ponad podstawę

wyklejanka

temat dnia

tytuł kręgu

odniesienie 
do podręcznika

strona przyrodnicza

Sprawdzam siebie – 
ćwiczenia do samokontroli

Dzień odkrywców – 
kreatywne zabawy 
i  ćwiczenia

Potyczki ortograficzne – 
wprowadzenie w świat ortografii



4 P cz. 1 s. 4Jestem w drugiej klasie    Witamy po wakacjach

 Otocz zieloną pętlą obrazki, których nazwy mają dwie sylaby, a niebieską pętlą – te, 
których nazwy mają trzy sylaby.

 Ile sylab mają pozostałe nazwy? Wpisz liczby w okienka.

1.  Co dziecko, o którym jest mowa w wierszu „Tornister pełen uśmiechów”, spakowało 
do tornistra? Połącz odpowiednie obrazki z tornistrem.



5P cz. 1 s. 4

2.  Przyjrzyj się ilustracjom, na których jest pokazane, jak dziecko przygotowuje się 
do rozpoczęcia roku szkolnego. Ponumeruj ilustracje zgodnie z kolejnością 
wykonywanych czynności. Opowiedz historyjkę.

3.  Powiedz, jak wyglądały twoje przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.



6 P cz. 1 s. 5Co wrzesień niesie?   

1.  Przeczytaj tekst. Połącz każdą postać z odpowiednią ilustracją.

To Ola i Emil. Ola ma lilie, a Emil omlet. 

A oto tata Oli i Emila.

 – Moi mili, mam .

 – Ale temat! Motolot  Amelii! 

Ola i Emil mieli latem  o miotle  Amelii.

 – Ale motolot!

Narysuj na kartce projekt latającego pojazdu czarownicy Amelii.

o O a A e E i I m M t T l L

2.  Wypisz imiona z tekstu z ćwiczenia 1.



7P cz. 1 s. 5 

3.   Przyjrzyj się uważnie dzieciom przedstawionym na zdjęciach. Powiedz, jak wyglądają. 
Co je różni, a w czym są podobne?

4.  Podziel wyrazy w ramkach na sylaby. Połącz każdą sylabę zapisaną w kolorowym polu 
z wyrazem, który ją zawiera.

Zapisz te wyrazy, których nie da się połączyć z żadną sylabą.

omlet
latam

metal

tamta
lato

lata

tal tam

let

tom

mole atom

 Wybierz jedno z dzieci przedstawionych na zdjęciach. Wyobraź sobie, że będzie 
ono chodziło z tobą do klasy. Ułóż kilka zdań powitania, tak żeby dziecko 
poczuło się dobrze w twojej klasie. 

 Przypomnij sobie książkowego lub filmowego bohatera, który czymś się wyróżniał. 
Na czym polegała jego inność? Powiedz, jakie dobre strony miało to, że był inny. 

Ella Momo AldoAmai



8 P cz. 1 s. 6–9Jak się zmieniliśmy?   

1.  Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami. Pamiętaj, że zdanie 
rozpoczynamy wielką literą. Na końcu stawiamy kropkę.

 Kto lubi banany?

Co lubi Edyta? 

 Kto ma kucyki?

u U k K d D y b B c C n N

To Celina, Kuba i Edyta.  
Kuba lubi banany. 
Baletnica to duma Celiny.  
Ten, kto ma kucyki, lubi lody.

2. Zaznacz litery, którymi różnią się wyrazy w każdej parze.

kocyk nuta balon budy Amelka
kucyk nuda baton buty Adelka



9P cz. 1 s. 6–9 

3.  Odszukaj dziesięć różnic między obrazkami i zaznacz je  +  na obrazku po prawej 
stronie.

4.  Skacz po polach tak, jak pokazuje strzałka, i zbieraj sylaby. Połącz je w wyrazy i ułóż 
zdanie. Zapisz to zdanie. Pokoloruj na czerwono wszystkie samogłoski.

 Powiedz, czego można się dowiedzieć o dziewczynkach na podstawie ilustracji.

O

la

ta bok noc

bal

nykomonutyl.



10 P cz. 1 s. 10–11Kto pracuje w naszej szkole?   

1.  Wklej pod ilustracjami właściwe podpisy. Powiedz, co te osoby robią w szkole.

2.  Wstaw brakujące litery  b  lub  d . Zapisz uzupełnione wyrazy.

ut ym mo a

kun el ce ula o a

anan

u a



11P cz. 1 s. 10–11 

3.  Przeczytaj zdanie. Popraw je tak, żeby pasowało do obrazka, i zapisz.

Tymon tuli kucyka.

4.  Skorzystaj z tabeli i rozszyfruj zakodowane niżej wyrazy. Zapisz każdy wyraz pod jego 
kodem.

         

        

me kun mo let

del ba nan kon

bal tyl kot tal



12

2.  Poskładaj widoczne w magicznych kulach litery. 
Zapisz otrzymane wyrazy w kolejności
od najkrótszego do najdłuższego.

1.  Tylko jeden obraz przedstawia dom małej czarownicy Emilki. Przeczytaj zdania 
i odgadnij, który to obraz. Pokoloruj jego ramę.

Domek Emilki ma 2 okna, 
balkon i komin. Z komina 
leci dym. Z lewej strony 
domku lata motyl.

d
l b

k

a
u

n
t e

y
t u o

e
k

i
n

m
n a
y

w

12
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4.  Przyjrzyj się uważnie, co się znajduje w domku małej czarownicy. Odszukaj i policz 
przedmioty, których nazwy zaczynają się literami  m ,  t ,  d ,  k  lub  b . W okienko 
obok każdej litery wpisz liczbę wyrazów zaczynających się tą literą. Porównaj wyniki 
swoich obliczeń z wynikami obliczeń innych dzieci w klasie.

3.  Wykreśl powtarzającą się sylabę  cu . Zapisz otrzymane zdanie. Uzupełnij portret 
małej czarownicy i go pokoloruj. 

Ecumilcukacumacukokcuicumodcunecubucuty.

1313



14 P cz. 1 s. 12–13 Wakacyjne wspomnienia    Letnie opowieści

p P r R s S w W z Z g G ł Ł

1.  Przeczytaj tekst. Podkreśl w wyrazach litery wypisane pod tekstem. Do każdej 
użyj innego koloru. Policz podkreślone każdym kolorem litery i wpisz w okienka 
odpowiednie liczby.

   r    s    w    z 

2.  Dokończ zdania na podstawie tekstu z ćwiczenia 1.

K§u|ba] d]o2s4t,a|ł] o+d] t,a|t|y

K§u|ba] [(s5p,om?i/n,a]

3.  Dopisz wyrazy według wzoru.

[p,on|t,on]
n]a/m?i,o-t]
[p|l_e,c]a?k,

[p,on|t,on?y



15P cz. 1 s. 14 Wakacyjne skarby   

1.  Jakie pamiątki przywiozły dzieci, o których mowa w wierszu „Pamiątka z wakacji”? 
Otocz pętlą właściwe rebusy. Narysuj w ramce, co przywiózł Staś.

2.  Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami. Skorzystaj z podanych podpowiedzi. 

3.  Pokoloruj rysunek zgodnie z kodem, a zobaczysz, jaką pamiątkę z wakacji przywiozła 
papuga.

li=ty mu

e=u

ko

mko

ak

d] b p] q
ał,a a/n]  o ro y  o ł,o a]  z]a] a k]a]

b

d
d

d
d

d
ddd

d
d

d
d

d
d

b b b b
b

b b

bb



16 P cz. 1 s. 14Wakacyjne skarby   

4.  Z poprzestawianych sylab ułóż wyrazy i odpowiedz na pytanie.

kamyk ry sta

radio

monety

ro ko lo we kulki
 Jak myślisz, które z tych przedmiotów spodobały się Karolinie? Wybierz trzy 
i dokończ odpowiedź na pytanie. Pary wyrazów oddzielaj przecinkami.

5.  Odszukaj w ramce nazwy rzeczy. Zapisz te nazwy w zeszycie.

nurek •  • kamyk • trener • Jola •  • 
 •  •  • herbata



17Wakacyjny przyjaciel   P cz. 1 s. 15

1.  Przeczytaj tekst. 

2.  Podziel wyrazy na sylaby. Popatrz na wzór.

3.  Odszukaj w wyrazach ukryte nazwy zwierząt. Otocz pętlą znalezione wyrazy. 

|

Podkreśl w tekście zdanie, które jest odpowiedzią na pytanie:

f F j J ó ą ę h H ż Ż

Ułóż z rozsypanek pytania i zapisz je w zeszycie. Odpowiedz zdaniami na te pytania. 

ma

Co i

na Jak



18 P cz. 1 s. 16–20Ptasie pożegnania

Opis sójki

1.  Wklej ilustracje zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście „Jak się krasnal z sójkami 
za morze wybierał”. Nadaj im tytuły. Opowiedz o podróży krasnala i sójek za morze.

2.  Uzupełnij opis sójki. Skorzystaj z ilustracji oraz ze słownictwa w ramce, którą 
znajdziesz w podręczniku na stronie 20.

Ma 
                            



19P cz. 1 s. 16–20

3.  Co to znaczy, że ktoś wybiera się jak sójka za morze? Zaznacz  +  właściwą odpowiedź.

4.  Uzupełnij tekst nazwami ptaków dobranymi z ramki tak, żeby pasowały kolorem 
do zdań.

bociany •  •  •  • 
dudki •  •  • skowronki

Odfr

i                                 . 

                                   i                                   .

5.  Połącz kropki i pokoloruj ptaka według wzoru.



20

1.  Odszukaj dziesięć nazw 
tego, co kolekcjonował 
Tytus. Możesz poruszać się 
tak: . 
Dokończ zdanie.

Tytus to znany kolekcjoner. Zaczynał od muszelek, 
szkiełek i kamyków przywiezionych z wakacji. Potem 
były skarby ze straganów z pamiątkami, czyli ciupagi, 
drewniane miecze i plastikowe fi gurki. Ale od tych 
wakacji Tytus postanowił zbierać rzeczy niezwykłe…

GI TA RY MY NOC

KI  SMO GA BU NI

STO ZE AL KI

MO NE TY GU KO

20
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2.  Odszukaj i zaznacz  +  na ilustracji dziesięć przedmiotów, 
które nie pasują do kolekcji budzików Tytusa.

4.  Tytus postanowił kolekcjonować wyrazy, które zaczynają się i kończą tą samą 
literą. Spróbuj powiększyć jego kolekcję.

3.  Wykreśl nazwy przedmiotów należących do kolekcji Tytusa, które widzisz 
na ilustracjach, i odczytaj zdanie. Zapisz to zdanie.

21



22 P cz. 1 s. 22–23Zasady w szkle i poza szkołą    Obowiązki dyżurnego

1.   Odszukaj i zaznacz na ilustracji pokazane niżej fragmenty. 
Powiedz, co w tej klasie ma do zrobienia dyżurny.

Z S R Z T A
B U K A D A C O
I D L A M U T W D
E Z N B I K E A L
R E M S A L I M E
A W I E T R Z Y W
R O Z D A J E S A

2.   Jakie czynności wykonuje dyżurny? Odszukaj w tabeli siedem wyrazów 
oznaczających czynności i dokończ zdanie.

D:y `_u/3?y
co robi?

©] S{] _ ^ x X ] [ } { d/ż, D`]

1

3

2

4



23Nasze klasowe zasady   P cz. 1 s. 24–25 

1.   Odczytaj rebus i zapisz rozwiązanie. Pamiętaj o wielkiej literze na początku i kropce 
na końcu zdania.

2. Które zasady pasują do klasowego kodeksu? Pokoloruj odpowiednie ramki. 

3.  Przepisz trzy zasady z ćwiczenia 2. do zeszytu. Zmień ich formę tak, żeby mogły być 
prośbami lub poleceniami skierowanymi do koleżanki lub kolegi. Skorzystaj ze wzoru. 

N0i_e] [p/Q_e?®?k]a]d/z]a|j k,o2l_e,gom]!

r=m a=e k=z

k

s m



24 P cz. 1 s. 24–25Nasze klasowe zasady  

5.   Rozwiń zdanie, wpisując nad pytaniami wyrazy wybrane z ramki. Pamiętaj 
o poprawnym zapisie zdania.

zwinny •  • w szachy • w hokeja •  • 
 •  • z bratem

                  c|h|ł]o2p]i_e]c] g\ra] 
                               

jaki?

w co?

z kim?

4.   Na podstawie ilustracji powiedz, jakimi zasadami powinni się kierować uczniowie. 
Do każdego rysunku dopasuj zdanie ułożone z wyrazów, które znajdziesz w ramkach.

w

o domowych.

innym

1

1

2

2



25Zasady poruszania się po drodze   P cz. 1 s. 26–27 

1.   Przyjrzyj się ilustracjom i wklej odpowiednie znaki drogowe.

2.   Uzupełnij zdania według wzoru.

3.   Narysuj trzy znaki drogowe, które widujesz w swojej okolicy. 

Znak zakazu zakazuje

Znak na

 

                              nas o tym, co jest na lub

co robi?

co robi?

co robi?

co robi?



26 P cz. 1 s. 26–27Zasady poruszania się po drodze   

nakaz jazdy 

4.   Wklej znaki w odpowiednie miejsca. Gdzie można je spotkać i co oznaczają znaki 
zebrane w każdym rzędzie?

5.   Rozwiąż rebusy i uzupełnij informacje.

lum=dn

dzieci

bus ch

Znaki zakazu

zakaz ruchu

zakaz 
wjazdu 

Znaki nakazu

Znaki informacyjne



27W autobusie i w tramwaju   P cz. 1 s. 28

1.  Co to są środki komunikacji miejskiej? Ułóż z liter nazwy trzech z nich i podpisz 
odpowiednio zdjęcia.

2.  Podkreśl pytania, na które musisz znać odpowiedź, jeśli zamierzasz podróżować 
tramwajem.

 M W J T A R A U A S O B U T T M O E R

 Przyjrzyj się zdjęciom. Jak się podróżuje pokazanymi na nich pojazdami? Podaj 
podobieństwa i różnice.

 Powiedz, co należy wiedzieć, planując podróż tramwajem, autobusem lub metrem.

3.  Skreśl niepotrzebne wyrazy. Odczytaj zdania.

Na



28

2.  Uzupełnij krzyżówkę nazwami rzeczy 
znajdujących się na ławce. Dla ułatwienia 
zostały już wpisane wszystkie dwuznaki.

1.  Z liter zapisanych na tablicy ułóż cztery nazwy przedmiotów związanych ze szkołą. 
Poszukaj na stronie tych przedmiotów.

D

D

S

Z

Z

Z
R

C

28
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3.  Jeśli chcesz wiedzieć, co nie zmieniło się w szkole od setek lat,
pokoloruj wszystkie litery obok wyrazów trzysylabowych. 
Z pokolorowanych liter ułóż hasło i je zapisz.

4.  W szkołach przyszłości dzieci 
będą się poruszać specjalnymi 
pojazdami. Rozwiąż zagadkę 
i zaznacz na ilustracji obok 
pojazd, o którym mowa.

5.  Podczas nauki jazdy poduszkowcem uczeń wkłada 
specjalny hełm, dostaje do ręki kierownicę 
i na ekranie komputera pokonuje wyznaczoną 
trasę. Spróbuj pokonać trasę przedstawioną 
na rysunku i doprowadź poduszkowiec do szkoły.

Nie ma kół, 
ma kuzynki z piór.

zabawa
szachy

rysunki

filozofia
rachunki

warcaby

W
D

D
J

C

A

E

K

M

M
A

29



30 P cz. 1 s. 30–31Kończy się lato    Pożegnanie lata

1. Co się dzieje w przyrodzie, gdy kończy się lato? Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.

2.  Co może robić jesienny wiatr, co deszcz, a co się dzieje z liśćmi? Pokoloruj wyrazy 
w ramkach na odpowiednie kolory.

 •  •  •  • 

Dni s

 

 

listki. Cz

co robi?

co robi?

 Podziel na sylaby wyrazy z ramki i zapisz je według wzoru. Pokoloruj samogłoski 
na czerwono. 

o4d]–l]a]–t|u]–ją],

deszcz wiatr listki

wieje dmucha

leje



31P cz. 1 s. 30–31

 Czy podane powiedzenia naprawdę znaczą to, co zostało pokazane na ilustracjach? 
W jakich sytuacjach ich używamy? Wklej obok każdego powiedzenia jego właściwe 
znaczenie.

3.  Oznacz powiedzenia zapisane w ramkach numerami ilustracji, które na pierwszy rzut 
oka do nich pasują.

4.  Rozwiąż krzyżówkę. Ułóż hasło z liter w ponumerowanych polach. 
Uzupełnij rymowankę, wpisując utworzone hasło.

C
7

1

5

4

2

3

N

8

N

L
6

Cztery                                 mamy, 

wszystkie cztery dobrze znamy.

1 2 3



32 P cz. 1 s. 32–33Poznajemy dźwięki przyrody

1.  Czy potrafisz uważnie słuchać? Zaznacz zdania, które są zgodne z treścią 
opowiadania „Rodzinna wycieczka”.

2.  Jakie dźwięki mógł usłyszeć chłopiec idący leśną drogą? Utwórz rymowankę 
z wyrazów zapisanych na tabliczkach. Zapisz ją.

 Zmień niezaznaczone zdania tak, żeby były zgodne z treścią opowiadania. Zapisz 
swoje propozycje w zeszycie.

 Jak rozumiesz zapisane zdanie?



33P cz. 1 s. 32–33

3.  Jakie dźwięki wydają przedmioty i zwierzęta pokazane na zdjęciach? Wklej obok 
każdego obrazka wyraz nazywający właściwy dźwięk.

5.  Podkreśl według wzoru litery, którymi różnią się wyrazy w podanych parach. 
Wypowiedz głośno i wyraźnie spółgłoski odpowiadające podkreślonym literom. 
Które z nich wymawiasz miękko?

4.  Wpisz nazwy obrazków w odpowiednie miejsca krzyżówki. Pokoloruj na niebiesko pola 
z literami, które są po  ś ,  ń,  ź ,  ć ,  dź .



34 P cz. 1 s. 34–38Jesień w ogrodzie warzywnym   

1.  Pokoloruj obrazek i podpisz go nazwą rośliny. W odpowiednich miejscach umieść 
naklejki z nazwami części tej rośliny.

2.  Umieść naklejki w ramkach o odpowiednim kolorze, a dowiesz się, do czego służą 
roślinom przedstawione na nich części.

owoc

owoce.

w nich nasiona.



35Owocowe królestwo   P cz. 1 s. 39–40 

1.  Pokoloruj na  czerwono tabliczki z nazwami owoców, które rosną na drzewach, 
a na  żółto – z nazwami tych, które rosną na krzewach. Która tabliczka nie została 
pokolorowana? Dlaczego?

2.  Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej. Zapisz je.

Owoce warzywa
witamin.

i

gruszki

śliwki
maliny

truskawki

czereśnie

agrest

porzeczki

jabłka



36 P cz. 1 s. 39–40Owocowe królestwo   

3.  Wklej nad podpisami zdjęcia odpowiednich owoców. Dokończ zdanie na temat 
śliwki. Napisz zdanie na temat jabłka. Skorzystaj z określeń w ramce. Zmień, jeśli 
trzeba, formę wyrazów.

delikatna • fioletowa •  •  • czerwona • 
 •  • twarda • soczysta • drobna • zielona

Ś5l?i?(k]a] 2ve?s4t, &4ł]o4d|k]a]‚

4.  Wpisz nazwy obrazków do krzyżówki. Odczytaj hasło.

1.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.

4.

7.

6.

2.

5.



37P cz. 1 s. 39–40

5.  Przeczytaj zdania i oceń, czy są one prawdziwe  TAK , czy fałszywe  NIE . Pokoloruj 
obok każdego zdania właściwą ramkę.

TAK  NIE

TAK  NIE

TAK  NIE

wyraz sylaby / liczba sylab

6.  Odszukaj na rysunku kontury owoców. Popraw je różnymi kolorami. Wpisz do tabeli 
nazwy tych owoców. Policz sylaby oraz głoski w każdym wyrazie i też wpisz je do 
tabeli. Skorzystaj ze wzoru.



38

1.  Uzupełnij nazwy obrazków właściwymi literami. Pokoloruj ramki obok wyrazów 
z dwuznakami. Litery z tych ramek utworzą pierwszy wyraz hasła. Wpisz ten wyraz 
w okienka.

2.  Podziel nazwy przedmiotów w koszykach na głoski. Wskaż koszyk, w którym 
wszystkie przedmioty mają nazwy złożone z sześciu głosek. Odczytaj wyraz zapisany 
na rączce tego koszyka i zapisz go w okienkach.

ta ka

ko e

u y

ku yk

no

ta ka

ko e

my ka

klu yk

ka

j

e

s

t

o

l

a

i

e

ma na to
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3.  Dopasuj i wpisz wyrazy z ramki do
krzyżówki. Z liter w ponumerowanych 
polach ułóż trzeci wyraz hasła. 
Zapisz go w okienkach.

4.  Utwórz wyrazy z sylab i zapisz je w kolejności od najkrótszego do najdłuższego. 
Kieruj się liczbą sylab. Pierwsze litery tak uporządkowanych wyrazów, czytane 
kolejno, utworzą czwarty wyraz hasła. Zapisz go.

5.  Obok każdego określenia wklej pasujący wyraz. Z wyróżnionych liter, czytanych 
kolejno, powstanie ostatni wyraz hasła. Zapisz go.

6.  Utwórz hasło z wyrazów zapisanych w pomarańczowych okienkach. Zapisz je.

kolorowe ulewny

smaczne

1

b

5

6

3

d

2

d

4

bada

deska

                              ty

park                      nek

ok

a pa

ra  

ry

su

 no



40 P cz. 1 s. 41Smacznie, zdrowo, kolorowo    Kolory jesieni

1.  Pani Jesień malowała świat swoimi ulubionymi barwami. Jakich farb mogła użyć do 
pomalowania narysowanych roślin i zwierząt? Pokoloruj ilustracje odpowiednimi 
barwami. Czy zawsze użyjesz tylko jednego koloru?

 Podaj kilka własnych przykładów elementów jesiennego krajobrazu i powiedz, 
jakiego są koloru.

na    zielonym    dywanie   

2.  Przyjrzyj się ilustracji i odszukaj w tekście błędne informacje. Zastąp je prawdziwymi, 
naklejając na nie wyrazy z wyklejanki.



41P cz. 1 s. 41

3.  Utwórz z liter nazwy rysunków i je zapisz. Zaznacz litery oznaczające głoski inaczej 
brzmiące. Dopisz pod każdym wyrazem taki wyraz, w którym słychać dokładnie taką 
głoskę, jaka jest zapisana. Popatrz na wzór.

4. Uzupełnij zdania na temat jesieni wyrazami wybranymi z ramki.

Jesieni  

 

                             do snu. Jest coraz                             .

zabiera • nabiera •  •  •  
 •  • ciszej • zimniej

'5l?i?(k]a]
'5l?i?(a]



42 P cz. 1 s. 42–43 Jesień w polu   

3.  Zmień formę niektórych wyrazów i ułóż poprawne zdania. Zapisz je.

1.  Przeczytaj pytania. Na podstawie tekstu z podręcznika zaznacz właściwe odpowiedzi.

•

•
 buraki  

•
 w skrzyni  

2. Wpisz litery we właściwe okienka i odczytaj nazwy warzyw. 

 Dopasuj do każdego warzywa określenia z ramki i zapisz je według wzoru w zeszycie.

 • zdrowa •  •  •  • 
 • czerwony • 

bu/ra?k, – ć_Wi?k|ł,o2xy‚
jaki?

r o kb r iu d wk z aa e k



43Skąd przybyły ziemniaki?   P cz. 1 s. 44–45

1.  Wklej wypowiedzi postaci z „Opowiadania Ziemniaczka Najgrubszego”. 

2.  Przyjrzyj się ilustracji. Wklej w odpowiednie miejsca nazwy części rośliny. Odczytaj 
z ilustracji, jak się nazywa jadalna część ziemniaka. 

owoc

bulwa

 Przygotujcie i przedstawcie w parach rozmowę dwu wybranych postaci 
z opowiadania.



44 P cz. 1 s. 44–45Skąd przybyły ziemniaki?  

3.  Przeczytaj zdanie i dwa pytania do tego zdania. Zwróć uwagę na podkreślone 
i wyróżnione kolorem wyrazy.

4.  Nazwij pokazane na zdjęciach produkty i potrawy przygotowane z ziemniaków. Otocz 
czerwoną pętlą te, które nie są zdrowe i których nie powinno się jeść w dużych 
ilościach.

 Ułóż dwa różne pytania do podanego zdania – takie, żeby pasowały 
do podkreślonych wyrazów. Skorzystaj z wzoru zapisanego wyżej.

Kto Co robi rolnik?

Rolnik sadzi ziemniaki.

Rolnik sadzi ziemniaki.



45P cz. 1 s. 46–47 Jem to, co zdrowe   

1. Połącz ze sobą fragmenty zdań tak, żeby powstały rymowanki.

2.  Nazwij wszystkie owoce i warzywa na ilustracji. Zapisz tylko nazwy warzyw.  Zwróć 
uwagę na litery u i ó.

 Wybierz jedną z rymowanek, przyjrzyj się uważnie wszystkim wyrazom i zapisz tę 
rymowankę z pamięci w zeszycie. Na koniec sprawdź dokładnie, czy każdy wyraz 
został poprawnie zapisany.



46

2.  Każde dziecko lubi inny owoc. Przeczytaj uważnie informacje i odgadnij, jaki to 
owoc. Pokoloruj owoce i wpisz przy nich właściwe imiona dzieci.

1.  Zbieraj co drugą sylabę i łącz sylaby w wyrazy, które utworzą przysłowie. Zacznij od 
sylaby zapisanej wielką literą, a zakończ na tej z kropką. Zapisz utworzone przysłowie. 
Powiedz, jak je rozumiesz.

Marek lubi owoce twarde i rumiane.

46
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3.  Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie.

4.  Zamień miejscami sylaby i rozszyfruj 
nazwy warzyw. Skorzystaj ze wzoru.

5.  Uzupełnij pola naklejkami tak, żeby w żadnym rzędzie ani w żadnej kolumnie 
warzywa się nie powtarzały.

ka|sel|bruk
123

lerse solafa bucela

chewmarka

47



  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.
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