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zadania otwarte, rozwijające myślenie, 
z wieloma prawidłowymi rozwiązaniami

zadania rozszerzające

zadania z naklejkami

samoocena; dziecko określa,  
jak poradziło sobie z zadaniem

........................................................................
imię i nazwisko
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Uporządkuj historyjkę obrazkową, numerując obrazki. Opowiedz, co się wydarzyło.

Mama jest najważniejsza 

Powiedz, jak ty pomagasz mamie.
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Pokoloruj bukiety zgodnie ze wzorem.

Mama jest najważniejsza 

Dopasuj bukiety do każdej mamy, wiedząc, że:
– mama Zosi dostała bukiet, w którym jest najwięcej żółto-pomarańczowych kwiatów, 
– mama Antka dostała bukiet, w którym pojawił się każdy rodzaj kwiatów,
– mama Amelki otrzymała bukiet, w którym jest najwięcej dzwonków.

mama 
Amelki

mama 
Antka

mama 
Zosi
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Nazwij obrazki. Powiedz, jaką głoskę słyszysz na początku każdej nazwy. Połącz 
obrazki z właściwymi literami.

Kacper puszcza bańki mydlane ze swoją mamą. Rysuj je po śladzie, a potem wklej 
sylaby do baniek Kacpra i mamy tak, żeby oboje mieli takie same. Czytaj sylaby 
Kacpra, a potem mamy – raz głośno, raz cicho; raz szybko, raz wolno.

Mama jest najważniejsza 

mre
mry

mru

wru

wry wro

m w
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czytamy

Przeczytaj wypowiedzi. Dokończ i pokoloruj portret mamy zgodnie z przeczytanymi 
informacjami. 

Mama jest najważniejsza 

Mam jasne 
włosy. 

Mam zielone 
buty.

Moja sukienka 
jest niebieska.

Mam okulary.
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czytamy

Mama dostała zaproszenie od córki na popołudnie w domku na drzewie. Rysuj 
po śladzie drzewo i szczeble drabiny. Przeczytaj wyrazy na szczeblach.

Mama jest najważniejsza 

Pokoloruj na zielono wyrazy oznaczające członków rodziny.

Posłuchaj wierszyka i zapamiętaj go, a następnie powtarzaj podczas rysowania 
rytmu z serduszek i róż.

tata
 brat
  okno
   kuzyn
    mama
     domek
     drabina
      kuzynka
          wujek
          zabawa

a w tym sercu róży kwiat. 
Mamo, mamo, żyj sto lat!

Mamo, mamo, coś Ci dam!  
Małe serce, które mam,
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Przeczytaj, co działo się u Kuby w domu, kiedy wrócił z przedszkola. Pokoloruj 
wybrany deser.

Mama jest najważniejsza 

czytamy

Sprawdź, czy udało ci się dobrze zrozumieć tekst. Połącz właściwe osoby z pytaniami.

A jak ty pomagasz w domu?

Komu pomagał Kuba?

Kto wołał Olę?

O kogo pytał Kuba?

Kogo wołał Kuba?

mama tata Ola KasiaKuba

– Mamo! Tata w domu?
–  Tak. Myje .  

Zaraz jemy obiad.
– Jestem gotowy do pomocy.
–  Super! Podaj mi widelce, ,  

i małe , bo mamy deser. 
Zawołaj siostry.

– Olu, Kasiu, obiad!
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Narysuj w prawym górnym rogu słońce, na środku – duży kwadrat, w prawym 
dolnym rogu – kwiatek, a w lewym górnym rogu – chmurkę. Dokończ rysunek 
według własnego pomysłu.

Mama jest najważniejsza 



41Mama jest najważniejsza 

Dorysuj w każdej pętli elementy, aby było ich razem tyle,  
ile wskazuje liczba.

Dorysuj drugą połowę obrazka według wzoru.

7 10

9 8



42 Duże i małe rodziny w akcji 

Pokoloruj rodziny, które przyszły na rodzinny piknik.

Zaznacz  x  rodzinę, w której jest najwięcej dzieci.

Otocz czerwonymi pętlami rodziny, w których jest jedna córka, a granatowymi pętlami 
te, w których jest tyle samo synów, co córek.
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Rodzina Nowaków to: mama, tata, piątka dzieci i babcia.   
Posłuchaj, co w sobotę robiła każda osoba (tekst s. 96),   
i przyklej je we właściwych miejscach.

Duże i małe rodziny w akcji 

Jak nazywają się wszystkie dzieci w rodzinie Nowaków? Kto jest najstarszy, 
a kto najmłodszy? Wymyśl, o co jeszcze możesz zapytać.
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czytamy

Przeczytaj tekst o rodzinie Kowalskich. Otocz pętlami wszystkie imiona.

Duże i małe rodziny w akcji 

Oto Kowalscy: mama, tata oraz Zuza 
i Filip. Jest sobota. Mama pyta: 
– Kto lubi spacery i lody? 
– Ja – odpowiada Zuza. 
– I ja – dodaje Filip. 
– I ja – odpowiada tata. 
–  To zakładamy buty. Najpierw spacer, 

a potem lody! 
Pokaż mamę, tatę, córkę i syna. Wklej ich imiona.

Pokoloruj ubrania tak, aby dzieci miały ubrania w takich samych kolorach jak dorośli.

Kowalscy
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Nazwij obrazki i przeczytaj wyrazy. Podziel nazwy obrazków i wyrazy na sylaby. 
Połącz obrazki i wyrazy z sylabami, które w nich występują. 

Duże i małe rodziny w akcji 

Odczytaj litery i napisz je po śladzie. Połącz w pary wielkie i małe litery.

B R E A G

a e g b r

mi mo me

kometa pomidor komoda



46

czytamy

Przeczytaj wyrazy.

Posłuchaj wierszyka i zapamiętaj go, a następnie powtarzaj go tyle razy, ile razy 
rysujesz po śladzie dłoń i wszystkie palce.

Duże i małe rodziny w akcji 

Zaznacz pętlami te wyrazy, które ukazują twoje sposoby spędzania wolnego czasu 
z rodziną.

Ten duży to dziadziuś,
A obok – babusia.
Największy to tatuś,
A przy nim mamusia.
A to – dziecinka mała.
Oto rączka cała!

rozmowa

spacer

telewizja
rysowanie

gotowanie

bieganie

grybajki

klocki

taniec
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czytamy

Przeczytaj tekst o tym, jak Marta i Paweł spędzili sobotę. Ponumeruj obrazki 
zgodnie z kolejnością zdarzeń. Dorysuj brakujące elementy i pokoloruj obrazki.

Duże i małe rodziny w akcji 

Ta sobota była cudowna. Babcia  
opowiadała nam o tym, jak była mała. 
Pokazywała fotografie.  
Na obiad były pierogi z jagodami 
i kompot. Uwielbiam ten smak!  
Potem był spacer po parku razem 
z psem Ogonkiem. 



48 Duże i małe rodziny w akcji 

Policz wszystkie dzieci na ilustracji. Ile jest dziewczynek, a ilu chłopców?

Rozmieść dzieci w domach, wiedząc, że:

• w każdym domu mieszka po tyle samo dziewczynek,

• w domu nr 4 mieszka dwóch chłopców,

• w domu nr 3 mieszka o jednego chłopca mniej niż w domku nr 4,

• w domu nr 2 mieszkają pozostali chłopcy.

W którym domu nie mieszka żaden chłopiec?

1

3

2

4



49Duże i małe rodziny w akcji 

Przed autokarem stało 10 osób. Dwie osoby to dzieci. Ile jest osób dorosłych? Zapisz 
obliczenie. 

Czy więcej jest osób w wodzie, czy na plaży?

Czwartej osobie od lewej dorysuj czapkę z daszkiem, siódmej – koszyk, a trzeciej 
od prawej – wędkę. 

 –  =  

Ile osób dorosłych pływa w morzu? Ile dzieci jest w wodzie? Ile osób nie pływa?
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W jaki sposób dzieci spędzają swój wolny czas? Rysuj po śladzie.  
Zaznacz sprzęty sportowe, których lubisz używać.

Sporty letnie
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Nazwij dyscypliny sportowe, które widzisz na ilustracjach. W każdej pętli znajduje 
się jedna dyscyplina, która nie pasuje do pozostałych. Odszukaj ją i i skreśl.

Sporty letnie

Rysuj po śladzie i koloruj według wzoru koła olimpijskie. Czy wiesz, że poszczególne 
koła symbolizują kontynenty?

Narysuj kółko przy tych dyscyplinach, które cię interesują, a serduszko przy tych, 
które lubisz i chcesz uprawiać.
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Powiedz, co robią dzieci. Przyklej właściwe podpisy z wyklejanki. 

Wymyśl, co jeszcze mogą robić dzieci.

Sporty letnie

Czytaj sylaby z obu węży – raz głośno, raz cicho; raz szybko, raz wolno. Połącz 
sylaby z obydwu węży i przeczytaj wyrazy.

sko
pił

rol
ro be

rek
wer

ki
ka

ki

bie

gi
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czytamy

Pokoloruj obrazki zgodnie ze wzorem. Dopasuj podpisy.

Sporty letnie

Ewa gra w hokeja. Kuba ma rolki.

Julka gra w klasy. Mikołaj ma rower.
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czytamy

Przeczytaj wyrazy związane ze sportem.

Posłuchaj wierszyka i zapamiętaj go, a następnie powtórz go kilkakrotnie podczas 
kończenia rytmu.

Sporty letnie

Podkreśl wyrazy oznaczające przedmioty, których można użyć do zabaw ruchowych. 

Postaw  x  przy przedmiotach, które służą do przemieszczania się.

Gimnastyka, dobra sprawa,
Dla nas wszystkich to zabawa. 
Ręce w górę, w przód i w bok,
Skłon do przodu, w górę skok.

piłka, sport, rower, rolki, tenis,  
guma do skakania, rakietki, 

skakanka, gimnastyka, hulajnoga
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czytamy

Przeczytaj, jakie plany miały dzieci. Dopasuj dialogi do dzieci, łącząc zdania 
z postaciami. Dokończ kolorować ilustrację.

Sporty letnie

– Zaraz zakładam rolki. A ty?
– Dobry pomysł! Skakanka 
jest fajna, ale długo tu sama 
skakałam... Samej jest nudno. 
– To biegniemy po rolki!

– Hej, Olku!
– Hej! Ładna pogoda.
– Mam rower. A ty?
– Rower jest na balkonie.  
Tata zaraz go wyniesie. 



56 Sporty letnie

Odkoduj informacje i wklej do tabeli odpowiednie rysunki.

W której kolumnie są tylko dziewczynki? Czy jest kolumna tylko dla chłopców?

Ile jest dzieci, które skaczą? 

Ile jest par dzieci?

1 osoba 2 osoby
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Pokoloruj rysunek zgodnie z kodem. Dzieci pokoloruj dowolnie.

Sporty letnie

64
8 9

5
10

3

10–7

7+3

3+7

6+3

10–2 4+4

10–5

10–5

6–1

8–3

10–7

9–6

3+3 2+4

10–6



58 Wyjątkowe smaki lata

Odszukaj dwanaście różnic i zaznacz je na ilustracji po prawej stronie.

Nazwij wszystkie warzywa i owoce, które widzisz na ilustracji. Pokoloruj tylko 
te warzywa i owoce, które zbieramy w ogrodach latem, a nie jesienią.
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Jakich produktów widocznych na piramidzie zdrowego żywienia użyły dzieci i ich 
rodzice do przygotowania zdrowych posiłków? Otocz właściwymi kolorami produkty 
na piramidzie. Narysuj serce przy tej części piramidy, która wskazuje, co jeszcze jest 
ważne dla zdrowia oprócz jedzenia.

Narysuj na kartce z bloku piramidę produktów z posiłków, które dziś jadłaś/jadłeś.

Wyjątkowe smaki lata

Które posiłki są dla nas dobre, a które niezdrowe? Skreśl produkty, których 
nie powinniśmy spożywać, a zieloną pętlą otocz produkty, które są dla nas zdrowe.
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Co jest na obrazkach? Połącz te obrazki, których nazwy się rymują.

Wyjątkowe smaki lata
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Pokoloruj owoc i jego nazwę tak samo.

Wyjątkowe smaki lata

truskawka

cytryna

winogrona

banan

arbuz

jabłko

malina

jagody
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czytamy

Przeczytaj wyrazy z liści i kwiatu.

Wyjątkowe smaki lata

Otocz czerwonymi pętlami nazwy zwierząt. 

Otocz fioletowymi pętlami nazwy roślin. 

Zaznacz  x  wyrazy związane z pszczołami.

plaster 
miodu

maki

biedronka

nektar

motyl

pasieka

irys

kret

tulipan

ule

kwiaty

bocian

osa
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czytamy

Narysuj ulubione posiłki dzieci.

Wyjątkowe smaki lata

Uwielbiam brokuły z makaronem.

Mam truskawki, morele i banany. 
Zjem je na deser.

Jem płatki z zimnym mlekiem, 
z jagodami lub malinami. 

Narysuj serce przy tym posiłku, który najbardziej lubisz. Narysuj swój ulubiony 
posiłek na kartce z bloku.
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Policz cebule, krzaczki ogórków i sałaty. Zapisz ich liczbę przy grządkach. Których 
roślin jest najwięcej, a których najmniej?

Wyjątkowe smaki lata

Ułóż zadanie do rysunku i spróbuj zapisać obliczenie.

Ile trzeba dosadzić główek sałaty,  
żeby było ich tyle samo, ile jest cebul?
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Zobacz, co dzieci kupiły na targu. Policz i zapisz, ile zapłaciły.

Wyjątkowe smaki lata

W którym koszyku są najdroższe zakupy? Postaw przy nim  x .

Za które zakupy zapłacono najmniej? Postaw przy tym koszyku  o .

Połącz z koszykiem takie produkty, aby zakupy kosztowały 10 zł. Spróbuj zapisać 
swoje obliczenia.

zł zł zł

10 zł

6 zł 1 zł 1 zł 3 zł 4 zł 2 zł 5 zł



66 Zwierzęta na wsi i w domu

Wklej brakujące obrazki we właściwe miejsca i opowiedz przedstawioną na nich 
historię od ziarenka do bochenka.



67Zwierzęta na wsi i w domu

Skąd się bierze miód? Ponumeruj obrazki.

Pszczoły często umierają na skutek działań człowieka. Dowiedz się, co każdy może 
zrobić, żeby dbać o te pożyteczne owady.
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Pokoloruj litery. W każdej ramce narysuj przedmiot lub zwierzę, w którego nazwie 
jest jedna lub więcej z podanych liter.

Zwierzęta na wsi i w domu



69Zwierzęta na wsi i w domu
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Uporządkuj historyjkę obrazkową.

Zwierzęta na wsi i w domu

Popatrz na produkty spożywcze. Nazwij je. Czy wiesz, z czego powstały? Otocz 
zieloną pętlą te produkty, które powstały z mleka. 

Posłuchaj wierszyka i zapamiętaj go, a następnie powtarzaj podczas rysowania szlaczka.

Trzecia z tyłu
Oczkiem mruga.
I tak sobie kurki trzy,
Raz dwa, raz dwa w pole szły.

Były sobie kurki trzy
I gęsiego w pole szły.
Pierwsza z przodu,
Za nią druga,
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czytamy

Zwierzęta na wsi i w domu

Popatrz na ilustracje i przeczytaj tekst.

Jestem Olek. Mam 
w domu , kota, 
psa i rybki.

Pewnego razu   
uciekł do mojego 
biurka.

Pies Flip i kot Miki 
pomagali mi w akcji 
ratunkowej.

Znalazłem  całego 
i zdrowego. Spał 
spokojnie w biurku.
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Policz i zapisz, ile warzyw przygotował gospodarz dla swoich świnek. Których warzyw 
przygotował najwięcej, a których najmniej?

Zwierzęta na wsi i w domu

Gospodarz ma 10 krów i cztery łąki. Na pierwszej łące umieścił jedną krowę. Na każdej 
następnej łące umieścił o jedną krowę więcej. Rozmieść krowy na łąkach.

Wykonaj działanie – dodaj wszystkie krowy na łąkach.

Gospodarz podzielił buraki, ziemniaki i marchewki między świnki tak, aby wszystkie 
miały po tyle samo warzyw każdego rodzaju. Połącz odpowiednio warzywa ze świnkami. 
Ile warzyw zje każda świnka? 

Ile krów znalazłoby się na piątej łące, gdyby gospodarz miał więcej łąk i krów?
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Policz, ile dużych, a ile małych kaczek idzie do stawu. Ile jest razem  
kaczek? Zapisz obliczenie. Pokoloruj trzecią, piątą i przedostatnią  
kaczuszkę.

Ile kaczek już jest w stawie? Ile kaczek jeszcze nie pływa? Zapisz ich liczbę. Których 
jest więcej? Wstaw właściwy znak:  <  lub  > .

Zwierzęta na wsi i w domu

Ile kaczek pozostało jeszcze w wodzie? Ile kaczek wyszło już z wody? Których 
kaczek jest więcej – tych w wodzie czy tych na trawie? Zapisz liczby i wstaw 
odpowiedni znak:  <  lub  > .



74 Wkrótce wakacje!

Przejdź labirynt, a dowiesz się, jak spędzą wakacje Janek, Hania, Julka i Staś.

Czym kolejno podróżował Olek, zanim dotarł z mamą do domu swojego taty w Norwegii? 
Posłuchaj (tekst s. 96), a potem wklej pojazdy we właściwej kolejności.



75Wkrótce wakacje!

Amelka z tatą pakują plecak na wyprawę w góry. Narysuj plecak po śladzie i dowolnie 
go pokoloruj.

Co jeszcze powinni zapakować Amelka i tata? Pomóż im wybrać przedmioty. Możesz 
wybrać tylko trzy rzeczy, bo plecak jest już prawie pełny.
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Popatrz na ilustracje i dopasuj do każdego obrazka odpowiednią sylabę.

Wkrótce wakacje!

ma me mi

mu my mo

ra re ri

ru ry ro

za ze zi

zu zy zo



77Wkrótce wakacje!

da de di

du dy do

la le li

lu ly lo

wa we wi

wu wy wo
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Przeczytaj wyrazy związane z wakacjami. Otocz pętlą wyrazy, które mają trzy sylaby.

Wkrótce wakacje!

Posłuchaj wierszyka i zapamiętaj go, a następnie powtarzaj go podczas rysowania 
każdej pary dzieci.

Dzień dobry, witam was,
Na zabawę nadszedł czas.
Jestem ja, jesteś ty,
Razem to jesteśmy my.

wakacje

lato

koło 
ratunkowe

pogoda

woda
ryba

kapitan
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czytamy

Wkrótce wakacje!

Połącz zdania z odpowiednimi obrazkami. Narysuj brakującą ilustrację.

Alicja jest na spływie kajakowym.

Mama, tata i ja budujemy zamek z piasku.

Zuza fotografuje zabytki.

Mikołaj pomaga babci w uprawie ogrodu.
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Odszukaj pary takich samych liczb i pokoloruj je na taki sam kolor. Wybierz trzy 
dowolne liczby i zapisz je nad ramkami. Narysuj w pierwszym zbiorze tyle kół, 
w drugim – trójkątów, a w trzecim – kwadratów, ile wskazują wybrane przez ciebie 
liczby. Których figur jest najwięcej, a których najmniej?

Wkrótce wakacje!
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Popatrz, jak się gra w klasy. W wolnym czasie pobaw się naprawdę – narysuj kredą 
liczby od 1 do 10 w bezpiecznym miejscu i skacz. 

Wkrótce wakacje!

Ile skoków wykonała dziewczynka? 

Ile skoków musi jeszcze wykonać dziewczynka, aby stanąć na liczbie 10? 

Powiedz, ile jeszcze skoków musi wykonać chłopiec, aby stanąć na liczbie 10.

Policz dowolnym sposobem i powiedz, ile skoków wykona dziewczynka, 
zanim znajdzie się na miejscu, w którym teraz jest chłopiec.

Ile skoków razem wykonali chłopiec i dziewczynka? Spróbuj zapisać obliczenie.
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jeże  żuk  żeton

Połącz każde zdjęcie z właściwym podpisem.

żabaŻ ż

Przeczytaj podpis. Otocz pętlami litery  ż .

Wymyśl historyjkę o żabie. Pokoloruj rysunek i dorysuj elementy, które pojawiły się 
w twojej historyjce. 

żaba Żaneta
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maślak  śruba  ptyś

Połącz każde zdjęcie z właściwym podpisem.

ślimakŚ ś

Przeczytaj podpis. Otocz pętlami litery  ś .

Wymyśl historyjkę o ślimaku. Pokoloruj rysunek i dorysuj elementy, które pojawiły 
się w twojej historyjce.  

ślimak Staś
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źrebakŹ ź
Połącz każde zdjęcie z właściwym podpisem. 

Przeczytaj podpis. Otocz pętlą literę  ź .

Wymyśl historyjkę o źrebaku. Pokoloruj rysunek i dorysuj elementy, które pojawiły się 
w twojej historyjce. 

źrebak Koko

koźlę  buźka  źródło
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ćmaĆ ć
Połącz każde zdjęcie z właściwym podpisem. 

Przeczytaj podpis. Otocz pętlą literę  ć .

Wymyśl historyjkę o ćmie. Pokoloruj rysunek i dorysuj elementy, które pojawiły się 
w twojej historyjce.

ćma Cecylia

płoć  liść  kość
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Połącz każde zdjęcie z właściwym podpisem. 

końń

Przeczytaj podpis. Otocz pętlą literę  ń .

Wymyśl historyjkę o koniu. Pokoloruj rysunek i dorysuj elementy, które pojawiły się 
w twojej historyjce. 

koń Miko

jeleń  słoń  bańki
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Połącz każde zdjęcie z właściwym podpisem. 

wiewiórkaÓ ó

Przeczytaj podpis. Otocz pętlami litery  ó .

Wymyśl historyjkę o wiewiórce. Pokoloruj rysunek i dorysuj elementy, które 
pojawiły się w twojej historyjce. 

wiewiórka Józefina

królowa  stół  góra
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Połącz każde zdjęcie z właściwym podpisem. 

gąskaą

Przeczytaj podpis. Otocz pętlą literę  ą .

Wymyśl historyjkę o gąsce. Pokoloruj rysunek i dorysuj elementy, które pojawiły się 
w twojej historyjce. 

gąska Marcelina

łąka  pająk  pąk
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Połącz każde zdjęcie z właściwym podpisem.

gęśę

Przeczytaj podpis. Otocz pętlami litery  ę .

Wymyśl historyjkę o gęsi. Pokoloruj rysunek i dorysuj elementy, które pojawiły się 
w twojej historyjce.  

gęś Gęgula

okręt  sęp  ręka
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16
Policz, ile jest czerwonych koralików. Pokoloruj sześć koralików na żółto. Policz, ile jest 
razem czerwonych i żółtych koralików. Wklej właściwy zapis.

Narysuj po śladzie rakietę. Policz, ile jest gwiazd wokół rakiety, i dorysuj tyle, żeby 
razem było 16.
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Policz, ile jest zielonych koralików. Pokoloruj siedem koralików na brązowo. Policz, 
ile jest razem zielonych i brązowych koralików. Wklej właściwy zapis.

17
Policz, ile jest balonów. Dorysuj tyle, żeby było 17. Dokończ kolorowanie balonów 
– każdy balon powinien być inny.
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Policz, ile jest żółtych koralików. Pokoloruj osiem koralików na niebiesko. Policz, 
ile jest razem żółtych i niebieskich koralików. Wklej właściwy zapis.

18
Rysuj po śladzie książkę. Narysuj na kartce po lewej stronie dziewięć kół, a po prawej – 
dziewięć kwadratów. Ile razem jest wszystkich figur? Przelicz.
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Policz, ile jest niebieskich koralików. Pokoloruj dziewięć koralików na żółto. Policz, 
ile jest razem niebieskich i żółtych koralików. Wklej właściwy zapis.

19
Narysuj po śladzie i pokoloruj blok. Policz, ile jest okien zielonych, a ile pomarańczowych. 
Ile jest okien razem? Przelicz.
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Policz, ile jest różowych koralików. Pokoloruj 10 koralików na niebiesko. Policz, 
ile jest razem różowych i niebieskich koralików. Wklej właściwy zapis.

20
Rysuj po śladzie palce u rąk i stóp. Ile mamy palców u jednej ręki? Ile u drugiej?  
Ile palców jest u jednej stopy? Ile u drugiej? Ile palców ma każdy z nas?
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Ż ż Ż ż Ś ś Ś ś
Ź ź Ź Ź Ć ć Ć ć
ń ń Ó ó Ó ó
ą ą ę ę



TEKSTY DO ĆWICZEŃ
s. 26

Maja:  Cześć, jestem Maja. Opowiem wam, czym 
zajmują się moi rodzice. Moja mama pracuje 
w szpitalu. Zajmuje się chorymi: bada im 
ciśnienie, pobiera krew, daje lekarstwa, które 
przepisał lekarz. Tata nie pracuje w szpitalu, 
tylko w samolocie. Kieruje nim, startuje, 
ląduje. Czasem, jak leci gdzieś daleko, to wraca 
do domu dopiero następnego dnia. Dostałam 
od niego moją ulubioną różową spinkę do 
włosów.

Filip:  Cześć, jestem Filip. Bardzo lubię niebieski 
kolor. Mam prawie same niebieskie 
ubrania! Mój tata jest artystą. Czasem 
ma swoje wystawy, na które mnie zabiera. 
Ale w pracowni nie wolno mu przeszkadzać. 
A szkoda, bo tyle tam ciekawych rzeczy – 
glina, dłuta, kawałki drewna i kamienia. 
Tata robi z nich różne rzeczy – czasem piękne, 
a czasem bardzo dziwne. Za to mama pracuje 
w przychodni. Przychodzą do niej różni ludzie, 
jak się źle czują, a ona im pomaga. Jak ja 
choruję, to też zawsze wie, co robić.

Jan:  Cześć, mam na imię Jan. Moja mama jeździ 
„maleństwem”. Tak nazywa swój autobus, 
choć tak naprawdę to on jest bardzo duży 
i chyba trudno go prowadzić. Tata pracuje 
w domu. Ma tu swoją pracownię, a w niej 
straszny bałagan – pędzle, sztalugi, farby. 
Lubię tam chodzić, ale muszę uważać, bo łatwo 
pobrudzić się farbą.

Lena:  Cześć, mam na imię Lena. Moi rodzice oboje 
noszą białe fartuchy i to jest śmieszne, 
bo czasem po praniu im się mylą. Mama ma 
swój gabinet, do którego przychodzą ludzie, jak 
ich bolą zęby. Moja mama je leczy. Tata pracuje 
w takim sklepie, gdzie się sprzedaje lekarstwa. 
Klienci dają mu recepty od lekarzy albo 
opowiadają, co ich boli, a tata sprzedaje im leki 
albo jakieś syropy na kaszel.

s. 43

Rodzina Nowaków bardzo lubi soboty, bo można 
wtedy spędzać czas w domu i każdy ma czas na swoje 
zajęcia. Nikt się nie nudzi. Tata razem z Jankiem – 
najmłodszym synem – naprawiają rower w garażu. 
Najmłodsze dziewczynki – bliźniaczki Lena i Maja – 
bawią się z babcią na kocyku w ogródku. Mama czyta 
książkę na kanapie. Na górze jest pokój najstarszego 
syna – Adama. Adam akurat sprząta ubrania w szafie. 
Po prawej stronie od salonu jest kuchnia. W kuchni 
Natalia próbuje upiec ciasto z jagodami.

s. 74

Hej, jestem Olek. Wraz z moją mamą odwiedziłem 
mojego tatę w Norwegii. Czy wiecie, jak 
podróżowałem? Najpierw samochodem dojechaliśmy 
na lotnisko. Tam nadaliśmy bagaże i wsiedliśmy 
do samolotu. Po kilku godzinach lotu wylądowaliśmy 
w Oslo, stolicy Norwegii, i musieliśmy poszukać 
przystanku autobusowego. Dalej jechaliśmy właśnie 
autobusem. Wreszcie dotarliśmy prawie do celu, ale 
mój tata mieszka teraz na wyspie, więc ostatni etap 
podróży to rejs motorówką. To mi się najbardziej 
podobało! I wreszcie spotkałem się z tatą!
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www.nowaera.pl
801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)

To, co myślisz, możesz mówić.
Byle innych nie zanudzić!

Każdy żyć powinien godnie
i w pokoju mieć wygodnie.

Uczyć się to prawo me,
a więc pilnie uczę się.

Odpoczynek ważną sprawą,
więc poleżeć też masz prawo.




