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W iosenny kalendarz

1. Porozmawiajcie w klasie o ważnych wydarzeniach z kalendarza Bratka. 
Które z nich chcielibyście obchodzić i w jaki sposób?

Oto kolejny 
kalendarz świąt. 
Zobaczcie, jakie 
będą powody 
do świętowania 
w marcu 
i kwietniu.
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Mama i Ewa lubią oglądać takie filmy, które tatę mało interesują. 
Dla Dorotki są jeszcze trochę za trudne. Ona wolałaby filmy 

o dziewczynkach i wróżkach. Nie chce jednak siedzieć sama 
w swoim pokoju, bawi się więc cichutko w pobliżu telewizora.

Mama i Ewa oglądają film, który jest serialem o życiu w szpitalu. 
Ciągle przyjeżdżają tam nowi pacjenci. Najczęściej karetkami na 
sygnale i to się Dorotce podoba – kiedy wszyscy biegają, krzyczą, 
wkładają chorego na wózek i pędzą z nim po korytarzach.
– Chciałabym pojechać taką karetką do szpitala.
– Co ty mówisz! Nie strasz mamy. Tylko bardzo chorzy ludzie jeżdżą 
karetkami.
– Mamo, a dlaczego jak ja jestem bardzo chora, to ty nie zawozisz 
mnie do szpitala?
– Bo do szpitala trafiają ludzie naprawdę bardzo chorzy. Kiedy 
zaatakuje ich jakiś zarazek, wirus albo bakteria…
– Mnie też atakują wirusy albo bakterie, tak mówisz, a zostaję w domu.
– Bo z wieloma chorobami organizm sam sobie świetnie radzi, pod 
warunkiem że leżysz kilka dni pod kołdrą w ciepłym łóżku. Można go 
wesprzeć lekarstwami. Czasami, bardzo rzadko, pojawiają się niestety 
takie zarazki, które trudno zwalczyć samemu, a wtedy pomoc lekarzy, 
leków i różnych urządzeń jest niezbędna.
– A dziadek mówi, że trzeba być bardzo zdrowym, by przeżyć pobyt 
w szpitalu.
– Nie tylko dziadek taki mądry. Wielu ludzi tak mówi, póki nie 
potrzebują pomocy, póki są w dobrym zdrowiu.
– Nie rozumiem.
– Nie słuchaj dziadka, potem ci wszystko wytłumaczę, a teraz cicho, bo 
chcę oglądać film. […]

Po obejrzeniu filmu mama z Ewą przychodzą do pokoju Doroty, 
siadają i mama zaczyna tłumaczyć.
– Dorotko, widzisz ten zegar na ścianie? Chodzi, prawda? Zobaczymy, 
jak to się dzieje – mama zdejmuje i odwraca go. W plastikowym 

Jak to jest z chorobami i szpitalem?

W kącikuczytelniczymBratka

Film o lekarzach

5Jak to jest z chorobami i szpitalem?

pudełku znajduje się mechanizm i dobrze 
go widać, bo ścianki są przezroczyste. 
Mnóstwo tu kółek i kółeczek, które się 
obracają, a wszystkie są ze sobą połączone 
i napędzają się nawzajem.
– Wyobraź sobie, że ktoś wyjmie jedno 
z tych kółeczek albo pozbawi je ząbków, 
albo je złamie. Co się stanie z całą resztą?

Dorota przygląda się mechanizmowi i wygląda na to, że skoro 
wszystkie są połączone, to jeśli jedno przestanie się kręcić, to inne 
także. Cały zegar się zatrzyma. Z powodu jednego małego kółeczka? 
Czy to możliwe?

Mama mówi, że tak samo działa ciało człowieka. Wyjmuje atlas, ale 
Ewa przynosi komputer i mówi, że pokaże Dorocie film, na którym 
jeszcze lepiej wszystko widać. Okazuje się, że w środku, w brzuchu 
i klatce piersiowej jest wiele narządów i każdy ma jakieś zadanie do 
spełnienia. Na przykład serce pompuje krew, która odżywia, oczyszcza 
i ogrzewa ciało, płuca służą do oddychania, jakieś inne narządy trawią 
jedzenie, oczyszczają ciało, a w głowie znajduje się mózg, który tym 
wszystkim zarządza, niczym jakiś kierownik.
– Jeśli jeden narząd przestanie pracować, to inne też, bo nie będą 
odżywione, dotlenione albo oczyszczone, a jak mózg zachoruje, to nie 
będą wiedziały, jak i kiedy mają działać. Wtedy organizm nie może 
dłużej pracować i człowiek umiera.
– A czemu ten narząd przestaje pracować?
– Albo jest chory, albo uległ zniszczeniu na przykład w wypadku, kiedy 
dochodzi do zgnieceń i złamań. […]
– Ewa, to w końcu jak to jest z tymi chorobami i szpitalem?
– Są choroby, z którymi organizm sobie poradzi, to na przykład 
choroby dziecięce albo przeziębienia. Trzeba wyleżeć taką chorobę 
w łóżku, wygrzać się i ewentualnie wspomóc lekami.

Są też poważniejsze choroby, które wymagają leczenia w szpitalu, 
ale potem człowiek wraca zdrowy do domu.
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Może być też tak, że jakiś narząd bardzo choruje, ale dzięki pomocy 
lekarzy, leków, różnych urządzeń i szpitala słabo bo słabo, ale działa. 
Na tyle, że cały organizm funkcjonuje i człowiek nadal żyje.

Bywa niestety też tak, że jakiś narząd jest bardzo, bardzo chory, 
nie może dalej działać. Mógł też ulec uszkodzeniu w wypadku. Wtedy 
po pewnym czasie człowiek umiera. Najcięższe choroby leczy się 
w szpitalach, nic więc dziwnego, że część ludzi tam umiera, jednak 
zazwyczaj leczone osoby wracają do domu, czując się znacznie lepiej.
– To teraz już wiem, co powiem dziadkowi, jak znowu zacznie 
narzekać na lekarzy i szpitale.
– Chodź, Dorotko. Pobawimy się w lekarza, ja będę lekarzem, 
a ty pacjentem.
– Dobrze, ale nie będziesz mnie gilgotać?
– Nie będę, nie będę.
– Na pewno?
– No cóż, w życiu nie ma niczego 
pewnego. Niektóre zabiegi mogą 
nieco bardziej łaskotać niż inne.

Elżbieta Zubrzycka „Motylek 
dla dzieci” (fragmenty)

1. Przeczytaj pogrubione w tekście zdania. W jaki sposób mama wyjaśniła Dorotce, 
jak działa organizm człowieka?

2. Co trzeba robić, aby szybciej wyzdrowieć z przeziębienia?
3. Porozmawiajcie o tym, z jakich powodów ludzie trafiają do szpitala. Czy zawsze 

pobyt w szpitalu należy traktować jako przykrą sytuację? Co pomaga oswoić strach 
przed szpitalem?

4. O czym ważnym Dorotka chce powiedzieć swojemu dziadkowi?
5. Dowiedzcie się, kto pracuje w szpitalu i czym się zajmuje. Komu i co należy 

powiedzieć, gdy się źle poczujecie?
6. Przypomnij numer alarmowy. W jakich sytuacjach można dzwonić na numer 

alarmowy? Co należy powiedzieć osobie przyjmującej zgłoszenie?
7. Zapisz w zeszycie wyrazy nazywające czynności:

Lekarz, lekarka (co robią?) badają, ... , ... , ... .

Pielęgniarz, pielęgniarka (co robią?) opatrują, ... , ... , ... .

8. Poćwicz czytanie fragmentu zaznaczonego na zielono.

*

7Prawa dziecka-pacjenta

Jak się masz... w szpitalu?
1.   Gdy musicie być w szpitalu, każdy Wam to powie, 

że nie chodzi tu o karę, lecz o Wasze zdrowie.

2.   Nikt nie mówi, że w szpitalu lepiej jest niż w domu, 
ale wszyscy się starają, żeby Wam tam pomóc.

3.   Macie prawo, by rodzice przebywali z Wami, 
bo niedobrze jest rozłączać dzieci z rodzicami.

4.   Macie prawo wiedzieć wszystko o tym, co Was czeka, 
i znać prawdę o zabiegach, które robi lekarz.

5.   Gdy sądzicie, że badanie może Wam zaszkodzić, 
macie prawo, z rodzicami, na nie się nie zgodzić.

6.   Macie prawo, by w szpitalu, w miarę możliwości, 
móc się zawsze czuć jak w domu i przyjmować gości.

7.   Macie prawo do nauki, lecz nie ponad siły, 
oraz prawo do zabawy w miejscu dla Was miłym.

8.   Macie prawo do opieki mądrej i fachowej, 
byście mogły się rozwijać tak, jak dzieci zdrowe.

9.   Macie prawo oczekiwać najważniejszej rzeczy: 
że tam wszyscy zrobią wszystko, żeby Was wyleczyć.

10.   Macie prawo do szacunku, tak jak każdy człowiek, 
a kto jeszcze o tym nie wie, niech się teraz dowie.

Marcin Brykczyński

1. O jakich prawach dziecka-pacjenta jest mowa w wierszu? Porozmawiajcie o tym, 
które prawa są dla was ważne, by czuć się bezpiecznie w szpitalu lub sanatorium.

2. Wyjaśnij, co to znaczy, że dziecko ma prawo do wyrażenia własnego zdania we 
wszystkich sprawach, które go dotyczą.

3. Narysujcie w grupach ilustracje wybranych praw pacjenta opisanych w wierszu.

4. W jakich sprawach można dzwonić do Rzecznika Praw Dziecka?

Dziecięcy Telefon 
Zaufania Rzecznika 

Praw Dziecka



8 Recepta na zdrowie

Pamiętajcie, zdrowie ma się tylko jedno i jest ono bezcenne. Każdy z nas 
może bardzo dużo zrobić, aby zachować zdrowie i czuć się wspaniale. 

W n_a?5_e|j k|l_a?s:i_e o5d|by ł]o s:i_ę s0p_o0t|k_a|n|i_e] z le_ka|%ką ped§i]at|%ą. 
P0a|ni] pedi_at|%a z]a]ę]c]ała na?s do d9a|ni]a o z]d|%owi_e 
i +p|%o:wa}e|n|i_a zd|%o:wego s0t|ylu] ż|yci_a. D0ł|u]go %o{|m_a|(i_a|l|i?ś!|y 
o wła?ś:c/i|(ym] o=Z|y^wi_a|n|i|u]. W:i_e/m|y [j\u/ż], że [ve/ż]eli] na?®]e po0*i|łk§i] 
9ędą [u|%o{|ma|i]con]e, ni]e 9ê]dą na/m po0t/xeb_e wi|ta|m|i|n|y 
w ta8letka]. P0a|n|i] do0k/to$ +p_o+(i_e_d|z|i_a|ł]a na|m], jak +wa?~/ne je?s*t 
spo`/ywa|n|i]e [p/i]e/#(®]ego i d/ru]g\i]ego ś"/i]ada/n|i]a. Ve?ś*l|i] n|i]e z|je/m|y 
ś"/i]ada|n|i]a, ni]e 9ęd?}/i]e/m?y mo5g^l/i] s+k|u/p?i]ć s:i_ę na lekc/ja], 
9ê]}/i_e 9o0lała n_a?s gło0wa. P0a|n|i] ped/i_at|%a z/tó0c/i/ła te|ż [u?wagę 
n_a] to, jak/i]] po0ka/%!]ów powi/n/n/i?ś!|y +u/n/i]kać. J^u/ż wi_e/m/y, 
¿_e s0p]o`/y^wa/n/i]e z|8y\t d|u/ż]e/j ilo0ś 0c/i] s0ło0d/y_^y i c/u/k|ru] po0wo0d/u/ve] 
o0t/xło0ś 0ć, o0spało0ś 0ć, +p/%o0ble|m/y w +p/x^y^s[wa/va/n/i/u] wi]e}^y, 
[p/#ó0]\n/i]c]ę] z]ę9ów. W:s+p_ó0l|n|i_e] z pa|ni]ą do0kto$ o[p|#aco+wali?ś!|y 
$ece?p/t]ę n_a] zd|%o:(i]e]. M}]e?p?i?s 0al/i?ś 0m/y s0kład/n/i/k/i] 
!]ce?p/t/y na d/u/`/y\!] a/%k/u?®/u], o0zdo0bi/l/i?śm/y 
il|u?s 0t/$a]c/va/!/i] i powi]e?s 0i/l/i?ś!/y n_a] tabl|i]c/y 
w k|l_a?s:i_e. D0o0datko[wo ka/ż]d/y z na?s 
o0t/x|y^m/y^wał taką $ece?p/t]ę o=d pa|ni] do0k/to$. 
M|i]e|l|i?śm|y t_e/`] n/i]e_c]o0d/z|i]e/n/n]¹ o0ka/z|ję], 8y 
pos0ł/u]]aæ 8i]c/i]a] wła?s 0n]e]qo +s=e|#ca +p|r}]e/z 
s0teto0s 0kop. S0p_o0t|k_a|n|i_e] +u/p/ł/y\n]ęło w m|i|ł_e?j 
at/mo1Ue^xe.
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Recepta
Numer recepty: 1/2019
Dane wystawiającego receptę: lekarz pediatra

Pacjent: Uczennica/uczeń klasy 3a Szkoła Podstawowa w Gdyni

RECEPTA NA ZDROWIE
Uśmiechnij się! Pamiętaj o optymistycznym 
nastawieniu każdego dnia.
Zjedz zdrowe śniadanie przed wyjściem do szkoły.
Zapakuj drugie śniadanie do plecaka.
Pij płyny (wodę) w ciągu dnia.
Jedz dużo surowych warzyw i owoców.
Bądź miłośnikiem ruchu i zabaw na świeżym powietrzu.
Nie korzystaj z urządzeń ekranowych zbyt długo i zbyt 
często w ciągu dnia.
Dbaj o dobry sen i odpoczynek po nauce.
Dbaj o higienę osobistą i właściwy ubiór.

Data wystawienia recepty:
5 kwietnia 2019 r.

Pieczątka i podpis:

Recepta na zdrowie

1. Dlaczego powinno się jeść regularne posiłki 
obfitujące w warzywa i owoce?

2. Czy wiedza zdobyta na lekcji pomoże 
ci zachować zdrowie i dbać o dobre 
samopoczucie?

3. W jakich sytuacjach dzieci powinny 
kontrolować stan zdrowia u lekarza oraz 
stosować się do jego zaleceń?

4. Podyskutujcie w klasie o tym, jak rozumiecie 
przysłowie „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

5. Podzielcie się na kilkuosobowe grupy. 
Wykonajcie plakaty, które zilustrują hasło 
„w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Odpłatność: bezpłatne



10 Higiena osobista

Paznokcie
Tego dnia Kuba i Buba wyglądali naprawdę elegancko. Ale też okazja 
była wyjątkowa – ślub wujka Edwarda! Kuba wypastował buty, nałożył 
garnitur, poprosił tatę, żeby pomógł mu zawiązać krawat… Buba 
z kolei przebrała się we wspaniałą długą suknię, a na głowie zakręciła 
chyba milion cudownych loczków. Niestety bliźniaki zapomniały 
o jednym szczególe…
– Kuba, Buba! – krzyknęła mama, gdy już prawie wchodzili do 
kościoła. – Wasze paznokcie!...
Kuba i Buba odruchowo spojrzeli na dłonie. Cóż, paznokcie jak 
paznokcie. Może trochę przydługie i brudne, ale…
– Oj, dobrze, dobrze… – Buba wzruszyła ramionami. – Zaraz je 
obgryzę…
– Ani się waż! – zaprotestował tata. – Obgryzanie paznokci to 
obrzydliwy zwyczaj!
– A Kuba też obgryza! – poskarżyła Buba.
– Tylko jak nikt nie widzi! – oburzył się Kuba.

Mama i tata spojrzeli na siebie ze zgrozą.
– Gdy widzę takie brudne łapy z obgryzionymi paznokciami – 
powiedział tata – to robi mi się niedobrze…
– Nawet jeżeli ich właściciel jest bardzo elegancko ubrany… – dodała 
mama.

W kącikuczytelniczymBratka

11Higiena osobista

Kuba i Buba wyglądali na stropionych.
– Hm…– mruknął wreszcie Kuba. – A macie przy sobie nożyczki albo 
obcinarkę?...
– Właśnie, właśnie! – ucieszyła się Buba. – Obetniemy je raz-dwa 
i będzie po krzyku!...

Mama tylko jęknęła w odpowiedzi.
– Paznokcie obcina się tak, żeby nikt nie widział – mruknął tata. – 
A nie na ulicy!
– To co robimy? – zapytał Kuba.
– Potem coś wymyślimy… – westchnęła mama. [...]

Grzegorz Kasdepke „Bon czy ton. Savoir-vivre 
dla dzieci” (fragment)

1. Przeczytajcie tekst z podziałem na role.
2. Jak należy dbać o skórę, włosy i paznokcie? Jaki ma to wpływ na wygląd?
3. Jak wpływa na zdrowie nasza higiena osobista?
4. Czy estetyczny wygląd wpływa na relacje z innymi ludźmi? Wyjaśnijcie powiedzenie 

„jak cię widzą, tak cię piszą”.
5. Kiedy należy myć ręce? Porozmawiajcie na ten temat.
6. Zaproście do klasy pielęgniarkę/pielęgniarza i poćwiczcie wspólnie mycie rąk. 

Porozmawiajcie o tym, co to są choroby brudnych rąk. W jaki sposób można im 
zapobiegać? Jakie znaczenie ma przestrzeganie zasad higieny rąk?

7. Ułóż zdanie z wyrazami „higiena osobista”. Zaznacz na kolorowo literę h.

Pamiętajcie! Gdy dbacie o higienę rąk, rzadziej chorujecie.

Dbanie o higienę rąk jest bardzo ważne. 
Zarazki wywołujące choroby, czyli bakterie i wirusy, 
mogą żyć na skórze nawet kilka godzin. Dlatego też 

należy często myć ręce, zawsze przed jedzeniem. 
Zarazki świetnie się czują także pod paznokciami, 

dlatego warto regularnie obcinać i czyścić 
paznokcie.



12 Wprawki Ortograffki: wyrazy z h do zapamiętania

Witajcie w Krainie Ortograffków. W Piętrowcu H 
jest wystawa plakatów z hasłami Ortograffków. 

Poznajcie niezwykłych pogromców bakterii i wirusów!

1. Przyjrzyj się plakatom. Odczytaj hasła. Które sposoby zwalczania 
bakterii i wirusów wymienione w hasłach stosowałaś/stosowałeś?

2. Przepisz do zeszytu poniższe wyrazy. Zastanów się i odpowiedz, 
które z nich kojarzą ci się ze zdrowiem: bohater, hulajnoga, herbata, 
huśtawka, harmonijka, hamak, higiena, humor, hokej, hibiskus.

HURA, Czosnek 
działa podobnie 
jak antybiotyk!

Herbata z kwiAtU 
Hibiskusa leczy 

cHoroby przewodu 
pokarmowego!

popijanie 
Herbaty lipowej 

leczy przeziębienie 
i rozgrzewa!

syrop z cebuli 
Hamuje 
kaszel!

dbajmy 
o Higienę 

rąk!

HARtowAnie 
ciała poprawia 

odporność!

unikanie Hałasu 
pomaga, gdy 
jesteś cHory!

13Wprawki Ortograffki: wyrazy z h do zapamiętania

Literę h piszemy na początku wielu „hałaśliwych” wyrazów, to znaczy wyrazów 
naśladujących głośne dźwięki oraz takich, które oznaczają głośne zjawiska, miejsca 
czy pojazdy.

ciekawostka

3. Ułóżcie w parach dialogi zawierające „hałaśliwe” wyrazy zaczynające się 
literą h. Zapiszcie je w zeszycie.

4. Przeczytaj wyrazy. Następnie ułóż trzy zdania z wyrazami z h i zapisz je w zeszycie 
z pamięci. Pamiętaj o wielkiej literze na początku zdania i postawieniu na końcu 
zdania właściwego znaku: kropki, pytajnika lub wykrzyknika.

5. Wyszukaj na tej stronie wyrazy z h. Zapisz je w zeszycie lub w słowniczku 
i dopisz do nich wyrazy pokrewne. Zilustruj wyraz, którego pisownia wydaje ci się 
najtrudniejsza do zapamiętania.

Hura!

Hip-hip!

Ha, 
ha, ha!

Hej!

He, 
he, he!

Hi, 
hi, hi!

Hau-hau!

•  Zastanów się i odpowiedz, co takiego określają lub naśladują te wyrazy.

URAGAN

hip
opotamhienaharfahakhom

ar
ha
rce

rzhodow
caherbhaf

th
ełm

hotelhistoria
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Pani bakterio, nie widzę pani.
A teraz lepiej?

Nie, ani-ani.
Macham do pana, skaczę i kopię.

Gdzie? Nic nie widzę!
Tu, w mikroskopie.
A, w mikroskopie! Witam, bakterio,
powiedz mi proszę, zupełnie serio,
jak ci się żyje, jesteś szczęśliwa?
Z tym moim szczęściem 
to różnie bywa.
Chociaż ostatnio jest wcale, wcale,
mamy imprezy, uczty i bale,
zjazdy, bankiety, rauty, wesela.
Teraz u Kasi był bal w oskrzelach.
Tysiące gości! Pyszne jedzenie!
Ach, cóż to było za zapalenie!

To dla odmiany pomówmy o tym,
jakie bakteria miewa kłopoty.
Antybiotyki! Tfu, co za zmora!
Ledwie pomyślę, już jestem chora.
Zbójcy, mordercy, klątwa, zaraza!
Tego powinni całkiem zakazać!
Tak, tak, słyszałem o całej sprawie.
Sprawa wygląda bardzo ciekawie.
Dziękuję pani za odwiedziny.
I życzę zdrowia.
A ja – anginy.

Paweł Beręsewicz

Bakterie i wirusy

W kącikuczytelniczymBratka
Serio z bakterią

1. Przeczytajcie wiersz z podziałem na role.
2.  Dowiedzcie się, gdzie mieszkają bakterie i wirusy oraz w jaki sposób można się 

nimi zarazić. W jaki sposób można zwalczać zarazki?
3. Dlaczego zarazków nie widać gołym okiem? Jak można je zaobserwować?

*

Bakterii i wirusów nie 
widać gołym okiem. 
Ciekawie wyglądają, 
gdy ogląda się je 
pod mikroskopem. 
W rzeczywistości 
są podstępne, bo 
atakują nasz organizm 
– zazwyczaj wtedy, 
gdy mamy osłabioną 
odporność.

ciekawostka

mikroskop

15Wrażenia dotykowe

1. Obejrzyjcie pod lupą skórę na wybranych częściach ciała. Porozmawiajcie o waszych 
obserwacjach.

2. Dowiedz się, jak należy postąpić, gdy zranisz skórę (np. skaleczysz się).
3. Znajdźcie w dostępnych źródłach ciekawostki o skórze.

Doświadczenie
•  Przygotujcie kartę, na której 

zapiszecie nazwy kilku 
przedmiotów i ich cechy 
według wzoru w tabeli.

•  Dobierzcie się w pary 
i wyruszcie na poszukiwania 
przedmiotów o różnych 
cechach. Dotykajcie 
kolejnych przedmiotów.

•  Porozmawiajcie o waszych obserwacjach przeprowadzonych za pomocą dotyku.
•  Czy wszyscy odkryli takie same właściwości przedmiotów?
•  Czy dotykając różnych przedmiotów, mieliście podobne czy odmienne odczucia?

Przed wami interesujące doświadczenie. Dowiecie się, co odczuwamy 
za pomocą dotyku.

W skórze znajdują się „czytniki”, czyli receptory. Są one niewidoczne dla oka. Dzięki 
receptorom odczuwamy dotyk i możemy określić właściwości przedmiotów. Naukowcy 
korzystający z odpowiednich mikroskopów* potrafią zobaczyć receptory skórne. 
A wyglądają one bardzo pięknie. Przypominają trochę egzotyczne kwiaty.

ciekawostka

*  Mikroskop to przyrząd służący do oglądania bardzo małych elementów. Mikroskop 
silnie powiększa obraz (jeszcze bardziej niż lupa). Zobacz na stronie obok.

Nazwa 
przedmiotu

Jaki, jaka lub jakie
jest w dotyku?

gąbka miękka, chropowata, ... , ...
grzebień
dywan
biurko
papier
pędzel
kran

receptory w ludzkiej skórze
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Do czego potrzebne są nam zmysły? Jak o nie dbać?

Za pomocą uszu słyszymy. Narząd słuchu 
wymaga ochrony. Szkodzi mu hałas.
Dbamy o zmysł słuchu – uszy:

  nie słuchamy zbyt głośnej muzyki w słuchawkach,
  relaksujemy zmysł słuchu spacerami 
na łono natury, na przykład do lasu,
  czyścimy uszy regularnie,
  kontrolujemy słuch u laryngologa.

Dzięki oczom widzimy. Oczy są delikatne 
i wrażliwe na różne czynniki. Chronią je 
powieki, rzęsy, brwi, a także łzy.
Dbamy o zmysł wzroku – oczy:

  unikamy zbyt ostrego i migającego światła,
  podczas wykonywania zadań przy komputerze 
pamiętamy o relaksowaniu oczu (np. patrzymy 
w dal za okno na zieleń),
   nie przesiadujemy zbyt długo przed ekranem komputera lub telewizora,
  kontrolujemy wzrok u okulisty.

Język i podniebienie są naszym zmysłem smaku. 
Dzięki zmysłowi smaku możemy uchronić się 
przed zjedzeniem czegoś niebezpiecznego. Zmysł 
smaku współpracuje ze zmysłem węchu.
Dbamy o zmysł smaku – język:

  utrzymujemy higienę jamy ustnej, na przykład 
systematycznie myjemy zęby i język,

  korzystamy z opieki stomatologa.

Przyjrzyj się ilustracjom i przeczytaj opisy.

17Do czego potrzebne są nam zmysły? Jak o nie dbać?

1. Wymień nazwy poznanych zmysłów. Jakie części ciała im odpowiadają?
2. Który zmysł jest waszym zdaniem najważniejszy?
3. Porozmawiajcie w klasie, które zmysły sprzyjają uczeniu się. Który zmysł lubisz 

najbardziej wykorzystywać podczas nauki, a który mniej?
4. Jak należy zachowywać się, aby chronić poszczególne zmysły?

Nosem poznajemy zapachy. Zmysł węchu 
pomaga ocenić, czy dany pokarm jest świeży. 
Nosem zmysł węchu reaguje na ostre, 
szkodliwe zapachy.
Dbamy o zmysł węchu – nos:

  unikamy miejsc, w których mogą być 
szkodliwe pyły bądź drażniące gazy 
(chronimy twarz maseczkami ochronnymi),
   wdychamy powietrze nosem, a nie ustami, 
unikając w ten sposób infekcji,
  udajemy się do laryngologa, gdy pojawiają się dolegliwości 
związane z nosem.

Dzięki receptorom w skórze odbieramy dotyk. 
Dowiadujemy się na przykład, czy jest ciepło 
czy zimno. Zmysł dotyku informuje nas także 
o bólu. Dzięki temu nieprzyjemnemu doznaniu 
nasz organizm otrzymuje sygnał – ostrzeżenie, 
że dzieje się coś niedobrego.
Dbamy o skórę:

  myjemy się,
   chronimy ją przed promieniami słonecznymi,
  nawilżamy ją kremami, jeśli jest przesuszona,
  zmiany na skórze leczymy u dermatologa.



18 Nosy zwierząt

Na głowie, w okolicy nosa nosorożca 
usadowiony jest potężny róg. To 
jemu zwierzę to zawdzięcza swoją 
nazwę. Rogiem nosorożec odstrasza 
przeciwników. Róg i gruba skóra są 
zbroją tego zwierzęcia. Podobno jego 
wzrok nie jest najlepszy – słabo widzi 
przedmioty oddalone więcej niż 30 
metrów. Dlatego doskonały węch 
pomaga mu orientować się, co dzieje 
się w otoczeniu.

Pies ma znacznie lepszy węch niż 
człowiek. Jego nos jest mokry i ruchliwy, 
dzięki czemu zwierzę jeszcze lepiej 
rozpoznaje i pamięta zapachy. Poza tym 
potrafi dokładnie określić kierunek, 
z którego dochodzi zapach. Znakomity 
węch i umiejętność rozpoznawania 
zapachów umożliwia psom podążanie 
za śladem, czyli tropienie.

Już wiecie, że dzięki nosowi rozpoznajemy różne zapachy. 
Jednak człowiek w porównaniu z niektórymi zwierzętami ma słabsze 

powonienie. Przeczytajcie ciekawostki o zwierzętach i ich nosach.

Jeż ma doskonały zmysł węchu. 
Za jego pomocą poznaje świat. Gdy 
coś napotyka, to najpierw to obwąchuje 
swym wydłużonym, ruchliwym, mokrym 
noskiem i decyduje, co z tym zrobić. 
Głośno przy tym sapie, fuka i parska. 
By poznać lepiej otoczenie, w którym się 
znajduje, raz po raz unosi ryjek, wciąga 
powietrze, porusza nosem.
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1. Czym oprócz wyglądu różnią się zwierzęta? W jaki sposób poznają świat? Jaką rolę 
w ich życiu odgrywają nos i zmysł węchu?

2. Która z informacji o zwierzęcych nosach jest według ciebie najbardziej interesująca?
3. Poszukajcie ciekawostek o zwierzętach i ich zmysłach, które pomagają im 

orientować się w środowisku. Skorzystajcie z różnych źródeł: atlasów, internetu, 
słowników, encyklopedii, czasopism.

Nos słonia jest nie tylko długi, lecz 
także wyjątkowy. Trąba słonia służy 
do oddychania, wąchania, picia 
i urządzania kąpieli oraz do zbierania 
pożywienia i zrywania gałęzi z drzew. 
Najpotężniejszym zmysłem słonia jest 
węch. Pozwala on poruszać się mu 
w otoczeniu, znaleźć pożywienie, a także 
uniknąć drapieżników.

Węch jest najbardziej wrażliwym zmysłem 
dzików. Dzik ma długi ryj. Jego przednia 
część jest dobrze umięśniona i znajdują 
się tam nos oraz wargi. Zwierzę to 
poszukuje pożywienia, ryjąc. Przekopuje 
ziemię ryjem, by za pomocą węchu znaleźć 
dżdżownice, owady, kłącza 
roślin lub grzyby.

Czy zwierzęta, które nie mają nosów, 
czują zapachy? Zapachy dla owadów 
są bardzo ważne. Owady rozpoznają 
je za pomocą czułek.
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1. Jakie czynności wykonuje się podczas mycia zębów? Na czym polega codzienna 
higiena jamy ustnej?

2. Co należy robić, żeby mieć zdrowe, a tym samym ładne zęby? Co to jest próchnica? 
Czy można jej uniknąć?

3. Poćwiczcie szczotkowanie zębów pod nadzorem higienistki szkolnej lub stomatologa.

  Zęby należy myć szczoteczką z pastą do zębów 
przynajmniej 2 razy dziennie, a najlepiej po 
każdym posiłku.
  Zęby myj szczoteczką przez 2 minuty. Zęby 
trzeba myć bardzo dokładnie. Przy okazji masuj 
szczoteczką dziąsła, a także wyszczotkuj język.

  Każdy powinien mieć własną szczoteczkę do zębów. Trzeba ją 
zmieniać zawsze wtedy, gdy jej włosie się zniszczy.
  Kiedy po jedzeniu nie masz możliwości umycia zębów, możesz 
przez chwilę żuć gumę bezcukrową lub pogryźć coś twardego, 
na przykład marchewkę czy kalarepkę.
  Używaj nici dentystycznej do czyszczenia przestrzeni 
między zębami.
  Nie jedz zbyt dużej ilości słodyczy. Cukier jest wrogiem numer 
jeden dla zębów. Jest pożywką dla bakterii, które niszczą 
szkliwo i powodują próchnicę. Próchnica to choroba zęba.
  Przychodź do mnie systematycznie na przegląd zębów, 
najlepiej dwa razy w roku. Jeśli plamka lub dziurka w zębie jest 
mała, leczenie stomatologiczne nie boli. Odbywa się tylko na 
powierzchni zęba, w jego koronie.

Każdy chce mieć białe i zdrowe zęby. Ładny uśmiech dodaje 
urody i pewności siebie. Aby mieć piękny uśmiech, trzeba 
codziennie dbać o higienę jamy ustnej.

Zalecenia od stomatologa
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Budowa zęba

1. Obejrzyj ilustrację przedstawiającą budowę zęba. Co cię najbardziej na niej 
zaciekawiło?

2. Poszukaj w internecie innych doświadczeń, w których można użyć jajek. 
Przeprowadź wybrane doświadczenia z pomocą osoby dorosłej.

*

Doświadczenie. Obserwacje skorupki jajka
W skorupce jajek i w zębach jest wapń. Jak sądzisz, co się stanie, gdy jajko będzie 
zanurzone w coli przez dłuższy czas?

Wykonaj doświadczenie:

•  Przygotuj: szklany przezroczysty pojemnik, na przykład szklankę, surowe jajko, colę, 
dużą łyżkę stołową.

•  Wykonanie: Włóż całe jajko do przezroczystego pojemnika, zalej je colą. 
Odstaw pojemnik na dwa dni. Za pomocą łyżki delikatnie wyjmij jajko.

Odpowiedz na pytania:
•  Czy twoje przypuszczenia się sprawdziły?
•  Jak myślałaś/myślałeś, a jak jest?
•  Co ciekawego zaobserwowałaś/zaobserwowałeś?
•  Jaka jest skorupka jajka po wyjęciu z pojemnika?

ko
ro
na

sz
yj

ka
ko
rz
eń

szkliwo

dziąsło

zębina

miazga
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Usiądź przy mnie, mamusiu.
Coś ci powiem do uszka...
Wiesz, kto do mnie przychodzi,
jak się kładę do łóżka?
Takie śliczne, puchate,
kolorowe jak ptaki...
Za nic w świecie nie zgadniesz!
To przychodzą RUPAKI!

Te RUPAKI, mamusiu,
to są takie zwierzaki –
trochę jakby kociaki,
trochę jakby dzieciaki,
trochę jakby motyle,
krokodyle czy raki...
Nie rozumiesz, mamusiu?
No, po prostu – RUPAKI!

Są RUPAKI dorosłe
i RUPAKI – dzieciaki,
są RUPAKI – dziewczyny
i RUPAKI – chłopaki,
są RUPAKI – mądrale
i RUPAKI – głuptaki,
są brzydale i wcale,
wcale ładne RUPAKl...

Te RUPAKI mieszkają
w różnych dziurach 
i kątach,
i na przykład za szafą,
gdzie się kurzu nie sprząta,
i w szufladzie tatusia,
i na półce z książkami,
i w wózeczku dla lalki
też nocują czasami.

O Rupakach

Bajka przed snem 23

Strasznie boją się myszy
i nie lubią jeść sera,
zawsze tańczą kozaka,
gdy na burzę się zbiera,
śpią w kaloszach, a kąpiel
zawsze biorą we frakach...
Nie chcesz wierzyć? 
Naprawdę!
Ja się znam na 
RUPAKACH!

Jeśli spotkasz któregoś
w kuchni albo w łazience,
to go możesz pogłaskać
albo wziąć go na ręce,
tylko nie mów 
przypadkiem:
„Jejku, co za pokraka!”,
bo ty nie wiesz, jak łatwo
jest obrazić RUPAKA!

Popatrz, popatrz, już 
przyszły.
Jeden siedzi na oknie!
Oj, przepraszam, mamusiu,
że tak ziewam okropnie!
Jak mi bajkę opowie,
to powtórzę ci rano...
Teraz już mnie pocałuj...
Zaraz zasnę... Dobranoc!

Danuta Wawiłow

1. O czym opowiada dziecko w wierszu? Czym są według ciebie RUPAKI?
2. Jaki nastrój wywołuje w tobie ten utwór?
3. Jaki inny tytuł pasowałby do wiersza? Podaj swoje propozycje. 
4. Naucz się pięknie czytać wiersz „O Rupakach” lub naucz się go na pamięć. 

Przeczytaj go lub wyrecytuj w klasie.
5. Narysuj, jak wyobrażasz sobie Rupaka. 
6. Porozmawiajcie w klasie o tym, jaką przygodę chcielibyście przeżyć w swoim śnie. 

Bajka przed snem

W kąciku
czytelniczym

Bratka



24 Dlaczego potrzebujemy snu?

Dzieci potrzebują od 9 do 11 godzin snu na dobę. Jeśli się 
dobrze wyśpią, wstają wypoczęte. Podczas snu w ciele człowieka 
zachodzi wiele ważnych procesów. Ciało się odnawia i usuwa 
zanieczyszczenia. Szybciej goją się rany na skórze, umysł 
odpoczywa, a ciało dziecka rośnie. 

Osoby niewyspane są znużone na zajęciach, gorzej przyswajają 
wiedzę i nie mają energii do aktywności sportowej. Są 
rozdrażnione i brak im cierpliwości do bardziej precyzyjnych 
i trudniejszych zadań czy w kontaktach z rówieśnikami. Wykazują 
się mniejszą spostrzegawczością i refleksem w drodze do szkoły 
i na zajęciach sportowych. Mają gorsze samopoczucie i częściej 
się smucą. Brak snu powoduje również, że człowiek traci 
odporność na ataki zarazków. Wówczas zaczyna chorować.

Co sen ma wspólnego ze zdrowiem? To ciekawe pytanie. 
Otóż wystarczy spojrzeć na niewyspane dziecko… 

25Dlaczego potrzebujemy snu?

Rano rób sobie pobudki o podobnej porze 
(również w weekendy, czytaj: łikendy).

Tuż przed snem wywietrz 
pokój, nawet zimą. 

Leżąc w łóżku, staraj się wyciszyć. 
Czytaj ulubioną książkę, słuchaj 
relaksującej muzyki, rozmawiaj z kimś 
bliskim. Nie oglądaj telewizji, nie 
korzystaj z telefonu. 

Przed spaniem unikaj zabaw, 
które powodują zmęczenie. 

Kładź się spać o tej samej porze. 

Wieczorem nie objadaj się. 

Nie pozwalaj sobie na drzemki. Jeżeli 
odczuwasz zmęczenie, poleż przez 15 minut. 

W ciągu dnia zadbaj o ruch, na przykład jazdę na 
rowerze lub rolkach. Ruch w ciągu dnia pozwoli ci 
wieczorem zapaść w zdrowy sen.

Rady na zdrowy sen 

1. Wyjaśnij, co znaczą słowa „zdrowy sen”. Jak rozumiesz powiedzenie „sen to 
zdrowie”?

2. O której godzinie powinny kłaść się do snu dzieci ośmio- i dziewięcioletnie? 
3. Dlaczego ludzie potrzebują snu? Jaki wpływ na przyswajanie wiedzy ma sen?
4. Które z rad na zdrowy sen stosujesz?
5. Zaproście do klasy psychologa lub pedagoga i dowiedzcie się, dlaczego przed snem 

nie należy korzystać z urządzeń ekranowych.



26 Ciało człowieka – skomplikowany mechanizm

Chętnie poznajemy świat wokół nas, ale warto się także przyjrzeć 
samemu sobie. Ciało człowieka to niezwykły, skomplikowany 
mechanizm, złożony z wielu elementów. Nazywamy je narządami 

lub organami. Wiele z nich znajduje się wewnątrz ciała. Każdy 
z organów naszego ciała odgrywa inną rolę. Jednak organy 

muszą ze sobą współpracować, aby człowiek był zdrowy. 
Wówczas może się uczyć, biegać, jeść, mówić i śpiewać 

oraz wykonywać wiele innych czynności. 

Mam dwa płuca – prawe i lewe.  
Dzięki płucom oddycham. Podczas 

oddychania pobieram potrzebne 
mojemu ciału składniki z powietrza, 

a następnie wydycham te niepotrzebne.

Serce to pompa, która bez ustanku 
tłoczy krew. Krew doprowadza 
składniki potrzebne do życia 

do wszystkich narządów 
i komórek w ciele.

Żołądek trawi, to 
znaczy rozdrabnia 

i rozpuszcza pokarm na 
substancje potrzebne 

komórkom i narządom. 
Dzięki temu moje 

ciało rośnie, jest silne 
i szybko się regeneruje.

Po obu stronach 
mojego kręgosłupa 
znajdują się nerki. 

Są to narządy, które 
oczyszczają krew 

człowieka. Następnie 
w postaci moczu 

wydalają, to znaczy 
usuwają, zbędne 
i szkodliwe dla 

człowieka produkty. 

27Ciało człowieka – skomplikowany mechanizm

Ciało dorosłego człowieka liczy 206 kości. 
Mózg dorosłego człowieka waży około półtora kilograma. 
Serce człowieka kurczy się (bije) około 70 razy na minutę w czasie spoczynku. 
Nerki kształtem przypominają ziarna fasoli, ale są od nich większe.

ciekawostki

Mózg steruje pracą całego mojego ciała. Praca tego 
organu sprawia, że mogę myśleć, mówić, zapamiętywać, 

decydować, co będę robić. Mózg podzielony jest 
na prawą i lewą półkulę mózgową.

kręgosłup

W ciele znajdują się kości, 
które tworzą twarde i stabilne 
rusztowanie zwane szkieletem. 

Szkielet, w skład którego 
wchodzi kręgosłup, podtrzymuje 
moje ciało oraz chroni narządy 

w jego wnętrzu. 

1. Który z opisanych narządów wydaje ci się najważniejszy? Praca którego najbardziej 
cię ciekawi?

2. Jakie znasz inne narządy człowieka? Czy wiesz, jakie pełnią funkcje?
3.* Poszukajcie w internecie filmu, na którym można zaobserwować i usłyszeć 

pracę serca. 
4. Wykonajcie zadanie w parach. Przeczytajcie informacje o wybranym narządzie 

człowieka, przyjrzyjcie się ilustracji i na tej podstawie wskażcie jego położenie 
u kolegi lub koleżanki. Następnie wskażcie położenie narządu na własnym ciele. 

Do kości przyczepione 
są mięśnie. Mięśnie 

napinają się 
i rozluźniają, przez co 

wprawiają kości w ruch. 
Dlatego mięśnie i kości 
nazywane są narządami 

ruchu. 
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– Ej! Nie wiesz, że nie wolno kopać stołu?!
Cała klasa odwróciła się, aby zerknąć, co się wydarzyło. Praca 

plastyczna Dominika zalana była wodą z kubeczka. Róża od razu 
zaczęła się tłumaczyć: – Oj, to nie ja…

– A kto? – wycedził ze wzburzeniem Dominik, patrząc na Różę.
– To noga stołu puknęła w moją nogę – odpowiedziała dziewczynka.
– Chyba było odwrotnie – to twoja noga puknęła w nogę stołu!
– Dominiku, ja siedzę spokojnie… Tylko moja jedna noga mnie nie 
posłuchała. Ona chciała już wstać i pobiegać! A wtedy noga stołu 
w nią puknęła.
– Co ty mówisz? Przerzucasz winę na nogę stołu. Sam już nie wiem, co 
tu się stało pod tym stołem – odrzekł poirytowany Dominik.
A Róży zrobiło się przeraźliwie przykro… Przeprosiła Dominika.  
Ale wciąż nie wiedziała, jak ma się ze swoimi nogami dogadać.  
Na przerwie przybiegła z tym problemem do mnie, pytając: 
– Czy moje nogi można nauczyć posłuszeństwa? Proszę, poradź,  
co robić.
– Twoje ciało rośnie i potrzebuje ruchu – zacząłem. – Skoro nogi 
wyrywają się do biegania, musisz pozwolić im się poruszać. Wtedy 
będą spokojniejsze. Pamiętaj, im więcej się ruszamy, tym mięśnie są 
silniejsze. Mięśnie utrzymują szkielet w poprawnej pozycji podczas 
siedzenia, stania i chodzenia. Ciało jest lepiej przygotowane do tego, 
by spokojnie siedzieć w ławce i skupiać uwagę na lekcji. A poza tym… 
Czy wiesz, że po nauce wskazany jest ruch? Ruszając się, głębiej 
oddychasz, a to powoduje, że się dotleniasz. Dzięki temu odpoczywasz 
i nabierasz sił. Dlatego zdobyta w szkole wiedza i umiejętności długo 
pozostaną w twojej pamięci. 
– Czyli powinnam zażywać więcej ruchu? Gdy się wybiegam lub 
pojeżdżę na rowerze, to moje nogi będą bardziej posłuszne? A moja 
głowa zrelaksowana? I będę lepiej się uczyć? 
Przytaknąłem. 

Zdrowy odpoczynek

Zdrowy odpoczynek
W kącikuczytelniczymBratka
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***
Od tamtej rozmowy codziennie spotykam się z Różą na boisku. Biegamy, 
jeździmy na rowerze lub gramy w piłkę. Do zabaw dołączają się Celina 
i Janek, a także Dominik. Oni też przyznali, że ich nogi od czasu do czasu 
wierzgają pod stolikiem, majtają się lub kopią inne nogi…
Dlatego wspólnie postanowiliśmy, że tej wiosny damy naszym nogom 
wybiegać się, wyjeździć i wywierzgać! Ciekawy jestem, czy podoba się 
wam nasz pomysł?

Zdrowy odpoczynek

1. Jakie uczucia przeżywali bohaterowie tego opowiadania? Powiedz, co wywołało 
te uczucia.

2. Porozmawiajcie w klasie na tematy: Na czym polega zdrowy odpoczynek? 
Dlaczego zabawy ruchowe lepiej pomagają odpocząć po nauce niż leżenie 
na kanapie lub siedzenie przed komputerem?

3. Przeczytajcie z podziałem na role fragment opowiadania, który został wyróżniony 
kolorem. 



30 Ruch a dobre oceny w szkole 

Języki obce

Płynne czytanie 

Ładne pisanie 

Ortografia 

Dobra orientacja w terenie i na mapie 

Zapamiętywanie

Rozumienie

Skupienie

Czy wiesz, że ruch oczu ma ścisły związek z czytaniem? 
Ćwicz swoje oczy, aby przygotować je do czytania:

•  wykonuj rzuty do celu, na przykład piłką lub lotką, 
i jednocześnie uważnie obserwuj tor lotu przedmiotów, 

•  popatrz przez okno i, nie poruszając głową, obserwuj 
ruszający się obiekt (jadący samochód, lecącego ptaka itp.),

•  nie poruszając głową, zerknij, co jest obok ciebie z prawej 
i lewej strony, nad głową i przy stopach.

Już wiesz, że ruch jest ci bardzo potrzebny. Ruch na świeżym powietrzu 
zapewnia relaks po nauce i wzmacnia odporność na atak zarazków 
(wirusów i bakterii). Wykonując ćwiczenia ruchowe, doskonalimy także 
umiejętności przydatne w szkole na różnych zajęciach. 

31Ruch a dobre oceny w szkole 

Spróbuj w czasie nauki wiersza, piosenki, słówek z języka obcego chodzić na 
czworakach. Przekonasz się, że szybciej zapamiętasz informacje.

Idąc do szkoły, maszeruj energicznym krokiem. Taki chód jest dobrą rozgrzewką 
przed nauką. 

Kiedy czujesz złość, postaraj się wykonać ćwiczenie ruchowe. Możesz pobiegać, 
pograć w piłkę, pojeździć na rowerze, poskakać przez skakankę czy potańczyć przy 
muzyce.

Pokonywanie slalomów pomaga rozróżniać prawą i lewą stronę. Ułatwi też 
zapamiętywanie zasad ortograficznych oraz orientację w terenie i na mapie. 

ciekawostki

Na poczucie równowagi oraz rozumienie wszystkiego,  
co ktoś do nas mówi, mają wpływ takie ćwiczenia:
      •  huśtanie się na huśtawce, jazda na karuzeli i balansowanie  

na dużej piłce,
      •  jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, deskorolce,
      •  skoki na trampolinie,
      •  chodzenie po równoważni, krawężniku i linii narysowanej na ziemi. 

•  chodzenie na czworakach i naśladowanie różnych zwierząt

• pływanie 
•  odkręcanie  

i zakręcanie słoików

•  mocne ściskanie 
gąbczastych piłek 

• skłony i skręty w różnych kierunkach
• wymachy rękoma: do przodu i do tyłu

•  granie w karty, pchełki, skaczące 
czapeczki, bierki

• gniecenie kul z papieru

• odbijanie balonu kolejnymi palcami 

1. Wykonaj ćwiczenia opisane na tych stronach.

Aby ładnie pisać, wykonuj ćwiczenia i baw się: 



32 Zdrowo się odżywiamy

1. Przyjrzyjcie się piramidzie zdrowia i porozmawiajcie w klasie o tym, co powinniśmy jeść, aby 
zachować zdrowie. Jakie produkty są zdrowe? Co to znaczy: zdrowo się odżywiać? 

2. Odczytajcie z piramidy, czy wszystkie produkty powinny być spożywane w jednakowych 
ilościach. Których produktów powinniśmy spożywać więcej, których unikać i dlaczego? 

3. Jakie są wasze ulubione potrawy? 
4. Dowiedzcie się, ile posiłków powinniśmy zjadać każdego dnia. Jak uważasz, które produkty 

z piramidy żywienia powinno się spożywać w każdym posiłku? 
5. Przygotujcie w grupach propozycję zdrowego posiłku na ustaloną przez was porę dnia 

(np. podwieczorek, drugie śniadanie). 

Dzisiaj poznacie piramidę zdrowia. Pokazano w niej produkty, które 
powinniśmy spożywać na co dzień, aby zawsze czuć się dobrze i nie chorować. 
Zostały one podzielone na kilka większych i mniejszych grup. Zapisano 
je w odpowiedniej kolejności. W piramidzie najważniejsza jest podstawa. 
W podstawie znajduje się aktywność fizyczna i picie znacznej ilości wody. 
Oznacza to, że dla zachowania zdrowia 
konieczny jest ruch oraz picie wody. 
Kolejne piętra pokazują, w jakich 
ilościach powinno się spożywać 
produkty z poszczególnych grup. 

Żywność powinna być różnorodna. 
Nie może zawierać dodatków 
szkodliwych dla zdrowia. 
Zwróćcie uwagę, że na 
piramidzie nie umieszczono 
słodyczy.  
Jak sądzicie dlaczego? 

Ta piramida 
to wasze 
ZDROWIE.

WODA

CUKIER

SÓL

Zdrowo się odżywiamy

33Do czego potrzebne są witaminy? 

1. Przeczytaj wiersz. W jakich produktach znajdują się witaminy A, B, C, D? 
2. Podzielcie się na grupy. Wykonajcie plakaty na temat witamin. Zapiszcie na plakacie 

wybraną zwrotkę z wiersza. 
3. Co zawdzięczamy witaminie A, B, C, D? 
4.* Poszukajcie informacji na temat innych witamin.
5. Przygotujcie w grupach wiosenną sałatkę witaminową. Możecie skorzystać 

z gotowych przepisów.

Zasady, o których należy pamiętać:
– mycie rąk
– mycie owoców i warzyw

– bezpieczne posługiwanie się nożami
– zgodna współpraca w grupach 

• Nadajcie waszej sałatce ciekawą nazwę, w której będzie wyraz „witaminy”.

W wielu spożywanych przez nas produktach znajdują się witaminy. Są to 
składniki niezbędne dla zachowania zdrowia. Wpływają na nasz wzrost, 
budowę kości, odporność na choroby, wzrok, a nawet na naszą pamięć. 
Brak witamin może powodować różne dolegliwości, dlatego należy 
spożywać jak najwięcej produktów, które zawierają duże ilości witamin. 

Witaminowe abecadło

Oczy, gardło, włosy, kości
zdrowe są, gdy A w nich gości.
A w marchewce, pomidorze
w maśle, mleku też być może.

B – bądź bystry, zwinny, żwawy
do nauki i zabawy.
W drożdżach, ziarnach i orzeszkach
w serach, jajkach B też mieszka.

Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Bo najlepsze witaminy
to owoce i jarzyny.

C – to coś na przeziębienie
i na lepsze ran gojenie
C porzeczka i cytryna
świeży owoc i jarzyna.

Zęby, kości lepiej rosną,
kiedy D dostaną wiosną.
Zjesz ją z rybą, jajkiem, mlekiem
Na krzywicę* D jest lekiem.

Naturalne witaminy
lubią chłopcy i dziewczyny.
Bo najlepsze witaminy
to owoce i jarzyny.

Stanisław Karaszewski*  Krzywica to choroba polegająca na 
skrzywianiu się kości i zaburzeniu ich wzrostu.



34 Dieta panny Mądralińskiej

1. Opowiedz, co przydarzyło się bohaterce wiersza.
2. Jakimi wyrazami można określić zachowanie panny Mądralińskiej? 

Wybierz odpowiednie przykłady spośród podanych:
przemądrzała  skromna  zarozumiała  rozsądna  próżna  roztropna  

dumna  mądra  ostrożna  nieodpowiedzialna
• Ułóż zdanie z wybranym wyrazem. Zapisz je w zeszycie.
3. Odszukaj w wierszu wyrazy, które określają wygląd. 

włosy – jakie? …                   wzrok – jaki? …  
4. Przeczytajcie wspólnie ostatnią zwrotkę wiersza. Porozmawiajcie o tym, dlaczego 

należy jeść warzywa i owoce. 
5. Wykonajcie zadanie w grupach: zapiszcie i zilustrujcie hasła, które zachęcą uczniów 

do jedzenia owoców i warzyw. 

Dieta panny Mądralińskiej

Panna Anna Mądralińska,  
znana z gracji i urody,  
rzekła: „Nie jem już marchewki,  
bo marchewka wyszła z mody.

Szpinak, rzepę, groch i dynię  
też wykreślam ze swej diety”.  
Jak mówiła, tak zrobiła.  
Czy to dobrze? Źle, niestety! 

Nie minęło czasu wiele,  
gdy odczuła zgubne skutki.  
Cery nie ma już tak gładkiej, 
włosy – słabe, a wzrok – krótki. 

„Co się stało? Skąd ta zmiana?” 
Panna Anna rzewnie płacze. 
Brak witamin, droga Anno! 
Trzeba żywić się inaczej! 

Mądralińska zrozumiała:  
siła, zdrowie i uroda  
są w warzywach i owocach.  
Zawsze jest więc na nie moda!

Małgorzata Barańska 

W kącikuczytelniczymBratka

35Wprawki Ortograffki: przymiotnik – wyraz określający rzeczownik 

2. Wymyśl podobne zagadki i zadaj je kolegom i koleżankom w klasie. 
3. Narysuj w zeszycie trzy zdrowe produkty. Opisz je przynajmniej jednym 

wyrazem. 

Jaki jest … ? Jaka jest … ? Jakie jest … ?
4. Przyjrzyj się podręcznikowi do klasy drugiej. Opisz go słowami, które 

odpowiadają na pytanie: jaki? Zapisz te wyrazy w zeszycie.

1. Odgadnij zagadki Ortograffków. O kim lub o czym mówią Ortograffki? 

Jakie?  
czerwone,  

kruche,  
okrągłe 

Jaka?
pomarańczowa,  

długa,  
twarda 

Jaki? 
zielony, 

soczysty, 
pachnący 

Jaka? 
żółta,  
mała,  

kwaśna 

Jaki?  
żółty, twardy,  

pokrojony 

Jakie?  
białe, 

płynne, 
smaczne 

Jaki?  
puszysty,  

czarny, mały  

Jaka?  
wesoła,  

uśmiechnięta,  
miła 

Zwróć uwagę, że w zagadkach znajdują się wyrazy, które określają 
cechy osób, zwierząt, roślin, rzeczy. Pytamy o nie: jaki? jaka? jakie?

Witajcie w Krainie Ortograffków w Apartamentowcu Wyrazy.



36 Czy śmiech poprawia nasze samopoczucie? 

1. Powiedz na podstawie wiersza, czego dowiedziałaś/dowiedziałeś się o krainie 
Chicholandii. Która informacja wydała ci się najbardziej nieprawdopodobna?

2. Przeczytaj na głos ostatnie dwa wersy wiersza. Odpowiedz na pytanie. Uzasadnij 
swoje zdanie. 

3. Wykonajcie doświadczenie. Otwórzcie w sali okna i pośmiejcie się przez minutę. 
Zaobserwujcie, jak pracują mięśnie brzucha i twarzy. Co dzieje się z ciałem, gdy się 
śmiejemy? Porozmawiajcie o swoich obserwacjach. Jak się czujecie po zażyciu takiej 
dawki śmiechu? Czy lubicie się śmiać? Dlaczego?

4. Ułóż z rozsypanek wyrazowych przysłowia i powiedzenia. Zapisz je w zeszycie. 
Wspólnie wyjaśnijcie znaczenie tych powiedzeń, odwołując się do własnych 
doświadczeń. 

to        zdrowie.        Śmiech
ostatni.        się        śmieje,        Ten        kto        się        śmieje
Nie        dziadku        z        wypadku.        śmiej się        czyjegoś

jak        Śmiać        się        do        sera.        głupi
śmiechu.        Pęknąć        ze 

5. Narysuj ilustrację pasującą do wybranego fragmentu wiersza.

Królestwo Chicholandii  
W pewnym przedziwnym królestwie mieszka

król Chichot oraz królewna Śmieszka.
Miejsce to trudno znaleźć na mapie. 

Każdy ze śmiechu za brzuch się łapie, 
bo w Chicholandii o wszelkiej porze 

wypada bywać w dobrym humorze: 
czy pora deszczu, czy pora sucha – 
uśmiech na twarzach od ucha do ucha.
„Śmiech dobry!” – mówi się zawsze rano,
a gdy jest wieczór, słychać: „Śmiech na noc!”.
Kiedy ktoś zechce zjeść coś pysznego,
wtedy się zwykle życzy: „Śmiesznego!”.
Lecz co jest pyszne: torcik, makowiec? 
Nie, w Chicholandii je się śmiechowiec. 
Doktor śmiecholog brak śmiechu leczy, 
kiedy ktoś smutny jest, no i beczy. 
Zadam zagadkę, kto mi odpowie:
czy to jest prawda, że śmiech to zdrowie?

Mariusz Szwonder

W kącikuczytelniczymBratka
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1. Oceń postępowanie Janka. W jaki sposób pomógł dzieciom dojść do porozumienia?  
2. Jak wyglądał Doktor Śmiecholog wykonany przez dzieci? Znajdź w tekście fragment, 

który o tym mówi.
3. Uzupełnij puste miejsca wyrazami z tekstu. Całość przepisz do zeszytu.

   …  (jakie?) roboty    …  (jaka?) twarz    …  (jaki?) odgłos

Doktor Śmiecholog 
– Co za dzień! Najpierw kłótnia, potem zgoda, a na koniec śmiech! – 
opowiada Janek z wypiekami na twarzy po powrocie ze szkoły. 
– Tak? Opowiesz nam nieco więcej szczegółów? – pyta mama. 
– Na ostatniej lekcji pracowaliśmy w grupach. Robiliśmy wesołe roboty. 
Gdy tylko usiedliśmy przy stoliku, od razu się pokłóciliśmy. Poszło o to, 
jak ma ten robot wyglądać. Każdy proponował co innego. Ola koniecznie 
chciała zrobić duże urządzenie, a Olek przekonywał, że robot powinien 
przypominać zabawkę. Zaś Żaneta powiedziała, że w urządzeniu ma 
być śmieszna twarz. Dominik z kolei uparł się, aby nasz twór wydawał 
wesoły odgłos. W końcu wszyscy zaczęli się przekrzykiwać… 
– A ty, Janku? Co zaproponowałeś? – dopytuje niecierpliwie Amelka.
– Ja? Ja zaproponowałem, żebyśmy się przestali kłócić. Powiedziałem, 
że tylko kulturalnie rozmawiając, możemy omówić szczegóły naszej 
pracy. I że wszystkie pomysły da się zrealizować w jednym urządzeniu. 
– Brawo, synku! – odzywa się mama, 
a Janek kontynuuje: 
– Naszkicowałem projekt robota zgodnie 
z pomysłami dzieci. Projekt spodobał się 
wszystkim. Zabraliśmy się do pracy i po 
godzinie na naszym stole stał przezabawny 
robot, którego nazwaliśmy Doktorem 
Śmiechologiem. Tak na nas to urządzenie 
podziałało, że zaczęliśmy się śmiać jak głupi 
do sera. Zerknijcie tylko na ten rysunek! 
Ha! ha!
– Chyba pęknę ze śmiechu! – wykrzykuje 
Amelka, łapiąc się za brzuch. 

D0o/k/t/o#
Ś!/i_e/c/h]o:l]o5g
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Pewnego razu było nam strasznie wesoło w szkole. Było to pierwszego 
kwietnia. Wtedy oszukiwaliśmy panią. Tak jak to trzeba robić na 

prima aprilis. Może niekoniecznie trzeba, ale wolno i nie jest się 
za to karanym. Zwykle zaczynamy lekcje o godzinie ósmej rano. 

W przeddzień p i e r w s z e g o kwietnia umówiliśmy się wszyscy, że 
następnego dnia przyjdziemy do szkoły już o szóstej rano. W klasie na 
ścianie wisi zegar. Zanim pani zdążyła zamknąć drzwi do klasy po ostatniej 
lekcji, Lasse pobiegł prędziutko i przesunął zegar o dwie godziny naprzód.
Następnego dnia przyszliśmy wszyscy do klasy o godzinie szóstej, chociaż 
zegar na ścianie wskazywał oczywiście ósmą. Tupaliśmy i stukali w sieni*, 
ile tylko się dało, aby pani usłyszała, że już jesteśmy. Pani mieszka na 
piętrze w budynku szkolnym. Lasse pobiegł na górę i zastukał do drzwi 
jej pokoju, a wtedy pani spytała zaspanym głosem: 
– Kto tam?
– Ja, Lasse – odpowiedział Lasse. – Czy dzisiaj nie będzie lekcji?
– Ach, mój drogi, czyżbym zaspała? – powiedziała pani. – Już schodzę! 
Pani ma też oczywiście zegar u siebie na górze, ale tak jej się spieszyło, 
że nie miała czasu nań spojrzeć.
Gdy zegar w klasie wskazywał dwadzieścia minut po ósmej, przyszła pani 
i wpuściła nas do klasy.
– Nie mogę pojąć, dlaczego mój budzik nie zadzwonił i nie obudził mnie 
– powiedziała. – Bardzo źle się stało!
Oj, jak trudno było powstrzymać się od śmiechu! Na pierwszej lekcji były 
rachunki. Właśnie gdy w najlepsze byliśmy zajęci liczeniem, usłyszeliśmy, 
jak budzik zadzwonił u pani na górze. To była prawdziwa siódma godzina. 
Lecz zegar w klasie wskazywał dziewiątą.

1. Posłuchajcie fragmentu lektury. Co wydarzyło się w klasie dzieci z Bullerbyn 
pierwszego kwietnia? Jak oceniasz żart dzieci i żart pani? Czy był to dobry żart? 

2. Porozmawiajcie w klasie o tym, jakie żarty można robić innym, a jakich nie wolno. 
O czym należy pamiętać podczas żartowania? Jaki powinien być dobry żart?

3. Zaproponuj psikus, który można zrobić 1 kwietnia.
4. Opracujcie wspólnie zasady żartowania. Przepiszcie je do zeszytu.

W kącikuczytelniczymBratka
Prima aprilis
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– Cóż to takiego? – 
zdziwiła się pani.
– Prima aprilis, prima 
aprilis! – krzyknęliśmy 
wszyscy.
– Co za dzieciaki! – 
powiedziała pani.
Gdy skończyliśmy wszystkie 
lekcje, jakie były w planie tego 
dnia, myśleliśmy oczywiście, że 
pani pozwoli nam pójść do domu, 
chociaż była dopiero pierwsza. 
Lecz pani powiedziała:
– Prima aprilis! Będzie jeszcze jedna 
godzina lekcyjna.

Astrid Lindgren „Dzieci 
z Bullerbyn” (fragment)

*  Sień to inaczej przedpokój.

5. Wymyśl zakończenie opowiadania. 
•  Sprawdź prawdziwe zakończenie opowiadania. Przeczytaj zdania zapisane 

do góry nogami.

Musieliśmy więc zostać jeszcze godzinę. Było jednak bardzo 
przyjemnie, bo pani czytała nam różne opowiadania.

6. Porozmawiajcie o tym, w jakich sytuacjach śmiech jest niestosowny, a w jakich – 
wskazany. 

7. Wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy nie potrafili się śmiać. Opowiedz o tym w klasie. 
8. Przeczytajcie z podziałem na role fragment opowiadania, który został wyróżniony 

kolorem zielonym. 

„Prima aprilis” po łacinie znaczy pierwszy kwietnia. 
To dzień, w którym ludzie robią sobie nawzajem żarty 
i psikusy. W telewizji, internecie oraz w gazetach 
niektóre wiadomości są nieprawdziwe. 

ciekawostka
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1. Jaki nastrój wywołuje w tobie wiersz? Przeczytaj 
wiersz tak, aby najlepiej oddać jego nastrój.

2. Odpowiedz na podstawie wiersza, co dzieje 
się w przyrodzie i jak zachowują się zwierzęta 
w przedwiośniu. Znajdź w wierszu fragment, 
który o tym mówi, i przeczytaj go na głos.

3. Zadaj pytanie na temat wiersza kolegom 
i koleżankom z klasy.

4. Wyobraź sobie, że jesteś malarzem. Jakich barw 
użyjesz, malując przedwiośnie opisane w wierszu? 
Namaluj pejzaż przedstawiający przedwiośnie. 
Pracę wykonaj według instrukcji:

•  Wilgotną kartkę z bloku rysunkowego pomaluj 
akwarelami. Kolory powinny się zlewać i łączyć. 
To będzie tło do twojego pejzażu.

•  Gdy kartka wyschnie, narysuj na niej elementy 
przedwiosennego pejzażu.

Przedwiośnie
Sczerniały dachy i pola.
Na drodze – błoto do kolan.

Gołębie gruchają dziś głośniej: 
Przedwiośnie!

Przedwiośnie!
I wróble ćwierkają inaczej.
I wrona inaczej dziś kracze.
I bałwan się skurczył od rana,
że… prawie już nie ma bałwana!
Nos tylko mu sterczy żałośnie… 
Przedwiośnie!
Przedwiośnie!
Przedwiośnie!
Przebiega kot przez podwórze.
Ostrożnie omija kałuże: 
– Brrr! Wszędzie woda i woda.
To nie dla kota pogoda!

Jest mokro. Jest szaro. Nieznośnie. 
Przedwiośnie…
Wiadomo, przedwiośnie!
A wiosna, gdzież się podziewa?
Za jakie skryła się drzewa?
W leszczynach się chowa czy klonach, 
słoneczna, promienna, zielona?
Na razie są tylko bazie.
I kotki na wierzbie – na razie…
A potem już może za tydzień,
na stałe się wiosna rozgości.
Widzicie? Już idzie! Już idzie,
bo pąki pękają z radości.

Maria Terlikowska

W kącikuczytelniczymBratka
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Wiosenne pejzaże

1. Co przedstawia obraz Stefana Filipkiewicza pt. „Przedwiośnie w górach”?
2. Co zostało ukazane na obrazie Jana Stanisławskiego pt. „Wiosna”? 

Jak sądzisz, po czym można rozpoznać, że nastała już wiosna?
3. Opowiedz o przyrodzie przedstawionej na obrazie Henryka Weyssenhoffa. Wymień 

charakterystyczne dla wiosny elementy przyrody.
4. Który obraz najbardziej ci się podoba? Uzasadnij swój wybór.
5. Wysłuchaj utworu Antonia Vivaldiego (czytaj: wiwaldiego) „Cztery pory roku. 

Wiosna”. Namaluj obraz inspirowany tym utworem. Pracę wykonaj według instrukcji:
•  Arkusz z bloku technicznego oklej gazą higieniczną (gazę starannie naciągnij).
•  Maluj na oklejonym arkuszu obraz farbami plakatowymi, temperami lub akwarelami.

Stefan Filipkiewicz „Przedwiośnie w górach”

Henryk Weyssenhoff 
(czytaj: wejsenhof) 

„Wiosna”

Jan Stanisławski 
„Wiosna”

Wiosna w sztuce
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Kalendarzowa wiosna 
zaczyna się 21 marca. 
Wówczas noc i dzień 

trwają tyle samo godzin.

MARZEC
Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. Sob. Niedz.

MAJ
Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. Sob. Niedz.

CZERWIEC
Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. Sob. Niedz.Dzieci z klasy 2a 

poszukiwały pierwszych 
oznak wiosny w okolicy. 
Przeczytajcie, co 
zaobserwowały 
w marcu.

Termometr w ciągu dnia wskazuje temperatury 
pomiędzy 0 a 5 stopni Celsjusza. Pogoda ma 
zarówno cechy zimowe, jak i wiosenne, jest 
bardzo zmienna. Tego samego dnia pada 
śnieg i wieje silny wiatr, potem świeci słońce 
i pojawiają się opady deszczu.

Rośliny budzą się do życia dzięki temu, że jest 
dłuższy dzień, więcej słońca dociera do gleby 
i topnieje śnieg. Pojawiają się pierwsze kwiaty. 
Przebiśnieg to jedna z najwcześniej kwitnących 
roślin. W lesie można też zobaczyć pierwsze 
zawilce i pierwiosnki, w ogrodach – krokusy, 
a na trawnikach – kwiaty podbiału. Ziemia 
i kwiaty pięknie pachną.

KWIECIEŃ
Pn. Wt. Śr. Cz. Pt. Sob. Niedz.

PRZEBIŚNIEGI ZAWILCEKROKUSY PIERWIOSNKI

PODBIAŁ
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Na drzewach i krzewach rozwijają się pierwsze 
kwiaty. Kwitną leszczyna i wierzba. Sosna 
wypuszcza świeże zielone igły i zaczyna kwitnąć.

Jeże budzą się z zimowego snu 
i wyruszają na poszukiwanie 
jedzenia. Wykopują z ziemi 
dżdżownice i ślimaki. Niektóre 
żaby wygrzebują się z mułu.

1. Którego dnia marca rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? Wymień miesiące 
należące do wiosny.

2. Przypomnijcie, co to jest równonoc wiosenna. Wspólnie wyjaśnijcie to wyrażenie.
3. Wyjaśnij znaczenie przysłowia i powiedzenia: „w marcu jak w garncu”, „pogoda 

jak groch z kapustą”. Jak sądzisz, czy marcowa pogoda może mieć wpływ 
na samopoczucie ludzi?

4. Po czym poznajemy, że zbliża się wiosna? Jakie zmiany w przyrodzie można 
zauważyć?

5. Dowiedz się, które rośliny i zwierzęta wymienione na tych stronach są objęte 
ochroną.

6. Wybierzcie się na wycieczkę w poszukiwaniu oznak wiosny. Jakie przyrządy mogą 
być przydatne do prowadzenia obserwacji? Zastanówcie się, w jaki sposób będziecie 
zbierać i zapisywać swoje obserwacje.

7. Pobawcie się w meteorologów. Załóżcie kalendarz obserwacji pogody. Przez tydzień 
przyglądajcie się wiosennej aurze i codziennie zapisujcie w kalendarzu wyniki swoich 
obserwacji.

*

Najwcześniej wracają z ciepłych 
krajów skowronki, potem szpaki, 
bociany, pliszki. Zaraz po powrocie 
odbudowują swoje gniazda 
i przystępują do składania jaj.

KWIAT WIERZBY KWIAT SOSNYKWIAT LESZCZYNY

ŻABA TRAWNAJEŻ

PLISZKA SIWA

Ten pyłek przyleciał 
z kwiatów pobliskiej sosny.
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Oto niektóre narzędzia ogrodnicze.*  Wapno to biała substancja, 
którą po wymieszaniu z wodą 
można stosować między 
innymi do malowania pni 
drzew owocowych.

łopata
grabie

konewka

sekator

motyka

N5a?s<|a +p_a|n|i] za|p|%os0i/³a n_a?s na lekc/ję +p/x\y\%o0d/n/i]_ą do 
o0g\%o0d/u]. W o0g\%o0d/z/i]e] _ekał na n_a?s }\i]adek M|i|l_e|n|y, któ#y 
je?s 0t o0g^%o0d/n/i]ki]e/m. O+p_o+(i_e_d|z|i_a|ł] n_a|m] o [p/i]e/#v/y] wi]os0e/n/n/y] 
[p|%aca]. Z/tó0c/i]ł [u/waqę na g\x¹dki] o0_^y^7/y_o"]e z ]/wa?s 0t/ó0(, 
p\Q/yc/i]ęte gałą?}]ki] k|xe/wów i d/Q]e?w o0wo0cowy]. O:k_a|z_a|ł_o &0i_ę], 
ż_e] na gałą?}]ka] by³/y pąk|i], z któ#y] wk/%ó0tce wy\%os"]ą l/i?ś 0c/i]e. 
Za/u/wa?~/yl|i?ś!|y po0bi]elo"]e [wa/p/n]e/m]* d/Q]e?wa. Zabi]eg te|n 
wyk_on/u/je] s:i_ę, za/n/i/m] na?s 0ta/n/i]e] +p/xed/(i]oś"/i]e]. W te|n spos0ó0b 
za|p]o0bi]ega s:i_ę [u?®/k]o0}e|n/i]o0m] ko#y wy\n/i]ka/jąc/y\m z_e z/m/i]a/n] 
te/m/p]e/$at/u/ry. {\i]adek M|i|l_e|n|y po0ka/zał na|m] %oś0l/i/n/y, któ$e 
po0s 0ad|z|i/ł] na g\x¹dka] je?sie/n/i]ą: +p|i]e/t/ru?®]kę, cebu/lę d/y\!?k]ę], 
_os0nek i po#y. N5a?s0tę/p/n/i]e] wyko"]a_l|i?ś!|y [p|%ace na?Q]ę}|i]a/m/i] 
o0g\%o0d/n/i]_^y^m/i]: [p/xekopa_l|i?ś!|y z§i]e/m/i]ę, zag\%abi|l|i?ś!|y ją, 
wy\%ó0r]a_l|i?ś!|y g\x¹dki], posia_l|i?ś!|y na?sio"]a s0ło"]e_\n/i/k]a 
o$a/z xo0dk/i]e/wk/i] i s0ałat/y, [p/x^y^sy^p]a_l|i?ś!|y je z§i]e/m/i]ą 
i po0dla_l|i?ś!|y. P0a|n o0g\%o0d/n/i/k za/p/%osił n_a?s do o09s0e/rwac?j^i] 
wy^%a?s 0ta/jąc/y] %oś0l/i/n]. N0i]ed/ł/u]go [tó0c/i/m/y do o0g\%o0d/u] – 
na wi]os0e/n/ne zbi]o#y!
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1. Przypomnij sobie, czego potrzebują 
rośliny do wzrostu.

2. Jakie prace wykonuje ogrodnik wczesną wiosną?
3. Jak myślisz, jaka jest różnica między sianiem a sadzeniem? 

*Dowiedzcie się, które rośliny można wysiewać i sadzić już jesienią.
4. Poszukajcie informacji na temat pożytecznych właściwości mniszka lekarskiego.
5. Załóżcie klasową uprawę rzeżuchy i słonecznika. Zaprojektujcie i poprowadźcie 

dzienniczek obserwacji.

NASIONA SŁONECZNIKA1. 2. 3. 4.
Jak założyć klasową uprawę roślin? 
Wystarczy przygotować nasiona i doniczki 
z ziemią. Rośliny należy posiać i pielęgnować 
zgodnie z instrukcją na opakowaniu nasion.

KARTA OBSERWACJI
        Grupa: IV              Miejsce: ogród dziadka Mileny          Data: 10 marca

Nabrzmiewają pąki, ich łuski zewnętrzne zaczynają 
się rozchylać i ukazują się ich jaśniejsze części położone 
w głębi pąka.

Krzewy owocowe: porzeczki, agrest, aronia. 
Drzewa owocowe: wiśnia, jabłoń, grusza, śliwa.

Przycinanie gałązek drzew i krzewów.
Bielenie pni drzew.

Kwiaty: hiacynty, tulipany, żonkile. Zaczyna kwitnąć trawa. 
Na ścieżkach i grządkach rosną pierwsze chwasty, np. mniszek lekarski. 
Kiełkuje: czosnek, cebula, zielenią się: pietruszka, pory.

Przekopywanie gleby, wybieranie pędów chwastów, kamieni; grabienie, 
robienie grządek, wysiewanie nasion. W czasie suszy konieczne jest 
podlewanie roślin. Glebę należy co pewien czas spulchniać i oczyszczać 
z chwastów.

Są to: grabie, łopata, sekator, konewka, motyka.

Jak wyglądają 
drzewa i krzewy 
owocowe?

Jakie prace 
pielęgnacyjne się 
wykonuje?

Jakie są pierwsze 
wiosenne prace 
w ogrodzie?

Jakie drzewa 
i krzewy owocowe 
obserwowaliście?

Jakie rośliny 
rosną wczesną 
wiosną?

Jakich narzędzi 
ogrodniczych 
używa się podczas 
prac w ogrodzie?
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Chrzan

ciekawostka
Chrzan to roślina z dużymi liśćmi i grubym korzeniem o ostrym 
smaku i zapachu. Chrzan zalicza się do roślin leczniczych. 
Korzeni chrzanu używa się do przyprawiania wielu potraw.

1. Posłuchaj uważnie wiersza. Jak sądzisz, dlaczego wszyscy 
bohaterowie wiersza płakali? *Dowiedz się, co oznacza 
powiedzenie „kraje się serce”.

2. Znajdź w wierszu fragment, który powtarza się kilkakrotnie. 
Przeczytaj go, wyrażając głosem prośbę lub żądanie.

3. Przeczytajcie wiersz z podziałem na role.
4. Poznajcie chrzan za pomocą wielu zmysłów (np. wzroku, węchu, smaku, dotyku). 

W tym celu przygotujcie korzeń rośliny oraz chrzan tarty w słoiczku. Na podstawie 
obserwacji wspólnie zapiszcie, jakie cechy posiada chrzan.

Przykład: smak chrzanu – jaki? ... , zapach chrzanu – jaki? ... , 

kształt chrzanu – jaki? ... , kolor chrzanu – jaki? ... .

Płacze chrzan na salaterce,
Aż się wszystkim kraje serce.

„Panie chrzanie,
Niech pan przestanie!”.

Chudy seler płacze także,
Mówiąc czule:

„Panie szwagrze,
Panie chrzanie,
Niech pan przestanie!”.
Rozpłakała się włoszczyzna:
„Jak to można?
Pan mężczyzna,
Panie chrzanie,
Niech pan przestanie!”.
Pochlipuje bochen chleba: 
„No, już dosyć!
No, nie trzeba!
Panie chrzanie,
Niech pan przestanie!”.

Ścierka łka nad salaterką:
„Niechże pan nie będzie ścierką, 
Panie chrzanie,
Niech pan przestanie!”.
Wszystkich żal ogarnął wielki,
Płaczą rondle i rondelki:
„Panie chrzanie,
Niech pan przestanie!”.
A chrzan na to:
„Wolne żarty,
Płaczę tak, bo jestem tarty,
Lecz mi nie żal tego stanu,
A łzy wasze są do chrzanu!”.

Jan Brzechwa

W kącikuczytelniczymBratka
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1. Wykonaj następujące polecenia:

•  Przeczytaj wyraz: CHRZAN 

•  Podziel wyraz „chrzan” na głoski. Policz, z ilu głosek jest zbudowany wyraz 
„chrzan”. Powiedz, którymi literami zapisano głoski. Co zauważasz?

•  Zapisz w zeszycie zdanie z tym wyrazem.

2. Wyszukaj w wierszu na stronie 46 wyrazy zapisane na zielono. Zapisz je w zeszycie. 
Zaznacz na kolorowo dwuznak rz. Podkreśl literę, po której występuje w wyrazie 
dwuznak rz.

3. Przeczytaj komiks. Zapoznaj się z pisownią wyrazów z rz po literach oznaczających 
spółgłoski (p, b, t, d, k, g, ch, j, w).

Pierwsze 
litery 

wyrazów tego 
zdania będą mi 
przypomnać tę 

regułę!

4. Odegraj scenki z kolegą lub koleżanką z ławki. Powtórz zasadę ortograficzną własnymi 
słowami. Przypomnij zdanie zaproponowane przez Bratka.

5. Odszukaj w wężu wyrazowym wyrazy z rz po literach p, b, t, d, k, g, ch, j, w i zapisz 
je w zeszycie. Ułóż i zapisz w zeszycie trzy zdania z wybranymi wyrazami.

przygodadrzewobrzuchchrząszczwrzosgrzebieńjastrząbkrzesłospojrzenie

6. Przeczytaj wyrazy zapisane na korzeniu i liściach chrzanu. Powiedz, jaką głoskę 
zapisano dwuznakiem rz w wyrazach na korzeniu, a jaką na liściach. Przepisz wyrazy 
do zeszytu. Zaznacz na kolorowo w wyrazach dwuznak rz 
i literę, po której go zapisałaś/zapisałeś.

Wiem, 
tylko nie 

pamiętam, 
po których 

literach.

drzeć
grzyb

krzesłochrzan

przedkrzew

wrzaski

brzoza

dojrzeć
trzeć

Bratek potarł 
trzy grube korzenie 

chrzanu do 
wielkanocnego jajka.

Mam 
na to sposób. 
Zapamiętaj 
żartobliwe 

zdanie:

Ścierka łka nad salaterką:
„Niechże pan nie będzie ścierką, 
Panie chrzanie,
Niech pan przestanie!”.
Wszystkich żal ogarnął wielki,
Płaczą rondle i rondelki:
„Panie chrzanie,
Niech pan przestanie!”.
A chrzan na to:
„Wolne żarty,
Płaczę tak, bo jestem tarty,
Lecz mi nie żal tego stanu,
A łzy wasze są do chrzanu!”.

Jan Brzechwa

Zapraszam do zwiedzania 
Bliźniaka RZ.

Po 
niektórych 

literach 
oznaczających 

spółgłoski 
piszemy rz.

Piszę 
życzenia 

do Grześka. 
Którą literę napisać 

w jego imieniu: 
rz czy ż?

Zapamiętaj! Po literach: b, p, t, d, k, g, ch, j, w piszemy rz. 
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Patrzcie,
ile na stole pisanek!

Każda ma oczy
malowane,

naklejane.
Każda ma uśmiech
kolorowy
i leży na stole grzecznie,

Pisanki, kraszanki, oklejanki, nalepianki...

W kącikuczytelniczymBratka
Pisanki

Tradycyjne techniki zdobienia jaj

1. Przeczytaj wiersz. Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa wiersza „Z pisanek się wyklują 
ŚWiątecZne ŻycZenia!”.

2. na czym polega zwyczaj składania świątecznych życzeń? co to znaczy, że można 
podczas życzeń podzielić się z bliskimi dobrym słowem?

3. Ułóż i zapisz w zeszycie życzenia świąteczne dla kogoś bliskiego. Przy ich 
zapisywaniu zwróć uwagę na wyrazy, które ze względów grzecznościowych 
zapisujemy wielką literą.

Zwyczaj dekorowania jajek jest bardzo starą tradycją. W Polsce jajka 
ozdabia się przy zastosowaniu różnych technik.

Dekorowanie kraszanek polega na farbowaniu 
(kraszeniu*) jajek jednym kolorem bez stosowania 
wzoru. Popularnym sposobem malowania kraszanek jest 
gotowanie jajek w wywarze z różnych roślin. Kraszanka 
barwiona w łupinach cebuli ma ciemnoczerwony 

lub brązowy kolor. Z listków młodego żyta można 
uzyskać kolor zielony. Kora śliwy lub olchy daje 
ciemnobrązową i czarną barwę. Kolor różowy 
i czerwony można uzyskać z buraka. Natomiast 
płatki bławatka farbują na niebiesko. Takie kraszanki 
powstają między innymi na Kaszubach.

* Krasić 
to znaczy 
farbować, 

a także zdobić, 

upiększać.

KRASZANKI

żeby się nie potłuc
przypadkiem
w dzień świąteczny.
Ale pamiętajcie –
pisanki
nie są do jedzenia!
Z pisanek się wyklują
ŚWiąTecZNe ŻycZeNiA!

Dorota Gellner

49Pisanki, kraszanki, oklejanki, nalepianki...

1. Jakie techniki zdobienia jaj opisano w tekście?
2. czy w twoim domu jest zwyczaj zdobienia jaj? Jaką technikę się stosuje?
3. Opisz wygląd jajka, które ci się najbardziej podoba. napisz też, dlaczego właśnie 

to jajko jest według ciebie najładniejsze.

Drapanki ozdabia się w ten sposób, że na 
jednolitym tle jajek malowanych w wywarze z łupin 
cebuli wyskrobuje się wzorek ostrym narzędziem 
(np. szpilką). Drapanki powstają na Podlasiu czy 
Lubelszczyźnie.

Nalepianki to jajka ozdobione nalepionymi na 
skorupkę różnobarwnymi wycinankami z papieru. 
Nalepianki popularne są w okolicach Łowicza 
(Mazowsze) oraz Krakowa (Małopolska).

Oklejanki powstają poprzez ozdabianie 
jajek gąbczastym wypełnieniem łodyg sitowia** 
lub skrawkami materiału i włóczki. 
Oklejanki wykonuje się na Kurpiach.

Tworzenie pisanek jest bardziej 
skomplikowane. Na jajkach maluje 
się różne wzory roztopionym woskiem. 
Potem jajka moczy się w barwniku. 
Następnie z jajek ściera się wosk. 
Miejsca, które się pod nim znajdowały, 
pozostają niezafarbowane. W ten sposób 
uzyskuje się zaplanowane białe wzory.
Pisanki wykonuje się w okolicach 
Białegostoku i na Opolszczyźnie.

Pamiętaj! Jajka, które chcesz udekorować, 
musisz najpierw ugotować.

** Sitowie 
to roślina, 

która 
rośnie przy zbiornikach 
wodnych.

PISANKI

NALEPIANKI

DRAPANKI

OKLEJANKI
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– Janku, Amelko! Pomożecie 
przygotować koszyczek do święconki? – 
pyta z uśmiechem babcia.
– Oczywiście, babciu – odpowiada 
Amelka i zerka na Janka, który wciąż 
buduje z klocków.
– Chodź, będziemy malować jajka!
Janek chwilę się ociąga, po czym 
posłusznie idzie za siostrą. Babcia, 
widząc niepewną minę Janka, pyta:
– Czy wiecie, że pisanki były niegdyś 
również przedmiotem zabawy? 
Pamiętam, że bawiłam się w tak zwaną 
walatkę, która polega na stukaniu się 

czubkami jajek lub toczeniu pisanek po stole, tak by się zderzyły. Wygrywa 
ten, którego jajko rozbiło pisankę przeciwnika.
– To może pobawimy się w walatkę? – dopytuje niecierpliwie Janek.
– Pobawimy się, pobawimy – odpowiada z uśmiechem babcia, ale najpierw 
musimy jajka ugotować, a potem je ozdobić! Święta tuż-tuż…
– A potem trzeba ładnie ułożyć pisanki i kraszanki w koszyczku! – upomina 
brata Amelka. – Dopiero wtedy urządzimy tę zabawę.
Janek ma zrezygnowaną minę…
– Nie zniechęcaj się, Janku – szepcze babcia do ucha wnuczka. – Ja też 
miałam taką domową szkółkę! Moja siostra stale mnie napominała. Jednak 
dziś wspominam to wesoło.
Janek wzdycha, spogląda na babcię i po chwili odzyskuje humor.
– No to bierzmy się czym prędzej do tych przedświątecznych prac!

1. Jak zachowywał się Janek w czasie przygotowań przedświątecznych? Dlaczego 
poczuł się zrezygnowany? Jak zakończyła się ta sytuacja? Czy mogła Janka i Amelkę 
czegoś nauczyć?

2. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i porozmawiajcie o tym, na czym polegają 
przygotowania do świąt w waszych domach. Jakie zadania i prace wykonujecie?

3. Porozmawiaj z dziadkami o zwyczajach wielkanocnych, które pamiętają oni 
z dzieciństwa.

Święta tuż-tuż...
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1. Powiedz na podstawie tekstu, jaki wielkanocny zwyczaj został w nim opisany.
2. Przed czym przestrzegała chłopca jego mama? Znajdź w tekście fragment, 

który o tym mówi. Czy przestroga mamy była słuszna? Uzasadnij swoje zdanie.
3. Opowiedzcie o innych zwyczajach wielkanocnych, które pielęgnowane są 

w waszych domach (rodzinach).
4. Jaką nazwę nosi tradycja polewania się wodą dla żartów? O czym należy 

pamiętać podczas tej wielkanocnej zabawy? Zapiszcie w zeszycie 2–3 zdania 
wykrzyknikowe, które będą przypominać wam o zachowaniu bezpieczeństwa.

5. Wypisz z tekstu wyrazy z rz po literach oznaczających spółgłoski. 
Ułóż z nimi zdania.

Bunia powiedziała do mnie:
– Chodź, kochanie. Poszukamy czekoladowych jajek.
Wyszliśmy na dwór i za domem zobaczyłem jajka, które 
leżały na trawie, wszystkie razem.
– Szukaj uważnie – powiedziała Bunia. – Dzisiaj w nocy 
słyszałam kury gdzieś tutaj.
Żeby zrobić Buni przyjemność (bardzo lubię robić ludziom 
przyjemność), udałem, że szukam jajek, a potem zawołałem:
– O! Są tutaj!
Wtedy Bunia powiedziała, że jestem bardzo bystry. [...]
Mama powiedziała, że jajka są bardzo ładne, ale żebym ich 
teraz nie jadł, bo mi popsują apetyt.
– Pozwól mu – powiedziała Bunia – na pewno nie zaszkodzą.
Bunia jest okropnie fajna.
Zjadłem prawie wszystkie jajka – nie wszystkie, bo poczułem 
się zmęczony. Więc poszedłem usiąść na słońcu przed 
domem i zaczął mnie trochę boleć brzuch.
Bunia wyszła zobaczyć, co się ze mną dzieje, i powiedziała:
– Jakiś ty grzeczny, Mikołaju... Pobiegaj sobie, to nabierzesz 
apetytu na pysznego kurczaka w śmietanie.
Wtedy się strasznie rozchorowałem, a potem mama wzięła 
mnie na ręce i położyła na kanapie w salonie.

René Goscinny, Jean-Jacques (czytaj: żan żak) Sempé 
„Mikołajek” (fragm.)

W kąciku
czytelniczym

Bratka
Wielkanoc Mikołajka
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2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 
To święto ustanowiono, by zachęcić dzieci i dorosłych do czytania 
literatury przeznaczonej dla młodego czytelnika, a twórców do pisania 
i ilustrowania książek specjalnie dla dzieci. Dzień Książki obchodzimy 
w dniu urodzin autora baśni – Hansa Christiana Andersena. Posłuchaj 
tekstu dotyczącego życia pisarza.

Dawno temu w miasteczku Odense, które 
znajduje się w Danii, przyszedł na świat 
Hans Christian Andersen. Od jego urodzin 
minęło już ponad 200 lat. Rodzicami byli 
ubodzy ludzie. Ojciec był szewcem, a matka 
– praczką. Andersen mieszkał w skromnym 
domu. Opisał go w „Baśni mojego życia”: 
„Jedyny mały pokój, który ledwie mieścił 
warsztat szewski, łóżko i ławę, na której 
ja spałem, był moim domem dzieciństwa, 
ale ściany były poobwieszane obrazami, na 
podróżnym kuferku stały piękne garnuszki, 
kieliszki i ozdoby, a tam nad warsztatem, 
przy oknie, była półka z książkami 
i pieśniami. W małej kuchni nad szafką 
z jedzeniem wisiał regalik zapełniony 
talerzami, to małe pomieszczenie wydawało 
mi się duże i bogate...”.

Rodzice poświęcali dużo czasu na zabawę z chłopcem oraz 
wspólne wycieczki do lasu. Przyszły pisarz najbardziej lubił bawić 
się w teatr. Ojciec zbudował małemu synkowi teatrzyk lalkowy, 
a Hans szył ubranka dla lalek. Mały Andersen recytował wierszyki 
domownikom. Powoli utwierdzał się w przekonaniu, że chce zostać 
aktorem. Z dzieciństwa Hans Christian zapamiętał także bajki, które 
opowiadała mu babcia.

Jako młodzieniec Andersen napisał sporo sztuk teatralnych. 
Jednak nie zawsze cieszyły się one powodzeniem. Krytycy odrzucali 
je, prawdopodobnie dlatego, że zawierały dużo błędów. Co ciekawe, 

dom Andersena w Danii

Hans Christian Andersen

532 kwietnia – ważna data w kalendarzu

nawet jako osoba dorosła Andersen nigdy nie pisał poprawnie. To go 
bardzo przygnębiało. Często czuł się niezrozumiany przez innych.

Pomimo trudności Hans Christian Andersen realizował swoje 
marzenia. Otrzymał stypendium królewskie, które umożliwiło mu 
naukę w szkole, a później studia. Zaczął pisać baśnie, w których 
pokazywał bohaterów wrażliwych na krzywdę oraz odważnych, bo 
walczących ze złem. W ten sposób dawał czytelnikom nadzieję, 
że dobro może zwyciężać, bo jest najważniejsze. Baśnie wzruszały 
wasze babcie i dziadków, waszych rodziców i zapewne wzruszają was. 
Dlatego, kiedy sięgacie po baśnie Hansa 
Christiana Andersena, pamiętajcie, że miał 
on kiedyś i troski, i marzenia. Te marzenia 
spełniły się… Zatem pozwólcie sobie 
marzyć, aby mogły się one w przyszłości 
spełnić.

1. Która informacja o Hansie Christianie Andersenie najbardziej cię zaciekawiła? 
Uzasadnij swoje zdanie.

2. Pokażcie na mapie Europy kraj, w którym urodził się i żył Hans Christian Andersen. 
Sprawdź na stronie 133, gdzie znajduje się Muzeum Hansa Christiana Andersena.

3. Wymień tytuły znanych ci baśni Andersena. Która postać z baśni jest twoim 
ulubionym bohaterem?

4. Kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci? Wskażcie tę datę 
w kalendarzu. Zorganizujcie w tym dniu wystawę waszych ulubionych książek.

*

ciekawostka
2 kwietnia świętuje także nasz przyjaciel Bratek! 
Jest bohaterem wielu bajek i naszego podręcznika.

Wycinanki autorstwa 
Andersena

ciekawostka
Andersen chodził z nożyczkami w kieszeni. 
Wycinał wszystko i ze wszystkiego. Bardzo często 
tę umiejętność wykorzystywał do tego, by zabawiać 
przyjaciół. Robił wycinanki i tworzył opowieść o tym, co 
wycinał. Andersen również bardzo dużo rysował. Tworzył książki 
z obrazkami dla dzieci swoich przyjaciół.
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Baśnie Andersena
Na pewno znacie baśnie napisane przez Hansa 
Christiana Andersena o maleńkiej jak cal* Calineczce, 
brzydkim kaczątku, ołowianym żołnierzyku, królowej 
śniegu, księżniczce na ziarnku grochu, pastereczce 
i kominiarczyku czy też o dziewczynce z zapałkami.

BAŚNIE ANDERSENA

Skąd się wzięły baśnie?
Dawno temu, w czasach, kiedy nie było jeszcze komputerów, telewizji 
ani nawet książek, dorośli wraz dziećmi często spędzali wolny czas 
wspólnie, siedząc w izbie przy ciepłym piecu. Wtedy opowiadali sobie 
niezwykłe historie. Tak powstały różne opowieści i baśnie. Z czasem 
niektórzy ludzie zaczęli je spisywać. Dlatego znamy wiele z nich, na 
przykład nieprawdopodobne historie Czerwonego Kapturka, Kota 
w Butach, Smoka Wawelskiego czy Kopciuszka. Dzieci i dorośli na 
całym świecie czytają baśnie. Dzięki baśniom przenosimy się w świat 
naszej wyobraźni.

„Mała syrenka”
„Księżniczka 

na ziarnku grochu”„Dziewczynka z zapałkami”

„Calineczka”

*  Cal – jednostka długości 
mierząca około dwóch 
i pół centymetra.
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ciekawostka
Te znaczki pocztowe 
wydano jako serię ilustracji 
baśni Hansa Christiana 
Andersena.

1. Przyjrzyj się ilustracjom na stronie 54 wykonanym do baśni. Przeczytaj tytuły baśni. 
Jaką literą są zapisane te tytuły? Przypomnij, kiedy jeszcze piszemy wyrazy wielką 
literą.

2. Wypożyczcie zbiór baśni Hansa Christiana Andersena z biblioteki. Porozmawiajcie 
w klasie, którą baśń chcielibyście wspólnie przeczytać.

3. Obejrzyjcie ilustracje zamieszczone w baśniach. Oceńcie, czy ilustracje się wam 
podobają. *Znajdźcie informacje o autorze tych ilustracji.

4. Podaj tytuły baśni zilustrowanych na znaczkach. Zapisz je w zeszycie, pamiętając 
o cudzysłowie i wielkiej literze.

5. Skąd się wzięły baśnie? Jakie cechy wyróżniają baśnie?
6. Przedstaw ulubionego bohatera za pomocą dowolnej techniki. Wykonajcie 

wystawę prac.

Jakie są cechy baśni?

Pierwszy wyraz w tytułach książek zapisujemy wielką literą. 
Czasem także inne wyrazy w tytule należy tak zapisać. Tytuł 
umieszczamy w cudzysłowie. Cudzysłów to takie specjalne 
znaki: „ ”, które stawiamy przed tytułem i na jego końcu.

Niektórzy bohaterowie baśni są dobrzy, a inni – źli.  
Dobrzy bohaterowie są wrażliwi na krzywdę 

ludzką, walczą ze złem.
W baśniach występują niezwykłe postaci: wróżki, 

czarownice, czarnoksiężnicy, smoki, elfy, wymyślone zwierzęta. 
Spotykane w baśniach zwierzęta, rośliny 

i przedmioty mogą mówić ludzkim głosem.
Również baśniowe przedmioty mają niezwykłe cechy 

lub magiczną moc. Wśród tych przedmiotów można wymienić: 
różdżkę, kije samobije, latający dywan, szklaną kulę.

Na końcu baśni jest morał, czyli pouczenie 
i przestroga. Dobro zwycięża ze złem.
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W blasku słońca, otoczony głębokimi rowami, stał stary dwór; od 
muru aż po brzeg wody rosły liście łopianu, a były tak wielkie, że 

pod największymi mogły się zmieścić stojące dzieci; było tak dziko, 
jak w najgęstszym lesie.

W tym gąszczu siedziała w swym gnieździe kaczka, wysiadywała 
pisklęta, nudziła się, bo trwało to bardzo długo, a rzadko kto ją 
odwiedzał; inne kaczki wolały pływać po kanałach, niż wchodzić pod 
liście łopianu, aby z nią pogadać.
Aż wreszcie jedno jajko po drugim zaczęło pękać, słychać było: „Pip, 
pip!”, wszystkie żółtka ożyły i wytknęły główki. [...]
– [...] Czy jesteście już wszystkie? [...] Nie, to jeszcze nie wszystkie; 
największe jajko jeszcze nie pękło. Jak długo to ma trwać? [...]
Wreszcie duże jajko pękło. ,,Pip, pip! – zapiszczało pisklątko i wylazło; 
było bardzo duże i brzydkie. Kaczka przyjrzała mu się.
– Jakież to kaczątko jest duże – powiedziała. – Niepodobne do 
żadnego innego. Ale nie jest to chyba pisklę indycze? [...]
Nazajutrz była piękna pogoda; słońce oświetlało wielkie liście łopianu.
Matka-kaczka wraz z całą rodziną zeszła do kanału. Plusk! Wskoczyła 
do wody. ,,Kwa, kwa!” i jedno kaczątko po drugim plusnęło do kanału.

Woda zalewała im głowy, ale 
podnosiły je zaraz w górę i pływały 
wspaniale; nogi same się poruszały, 
wszystkie były w wodzie, nawet 
brzydkie, szare kaczątko pływało 
razem z innymi.
– Nie, to nie jest indyk! – powiedziała 
kaczka. –  [...] jak ładnie porusza 
nogami, jak prosto się trzyma. To 
moje własne dziecko. W gruncie 
rzeczy, kiedy mu się dobrze przyjrzeć, 

W kącikuczytelniczymBratka
Brzydkie kaczątko
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jest zupełnie ładne. Kwa, kwa! Chodźcie teraz ze mną, wprowadzę 
was w świat, przedstawię was na podwórku, ale trzymajcie się zawsze 
w pobliżu, aby nikt na was nie nastąpił, i strzeżcie się kota!
Przyszły na podwórko. [...]
– Ładne masz dzieci, mateczko! – powiedziała kaczka z czerwonym 
gałgankiem na nodze. – Wszystkie są śliczne prócz tego jednego, które 
się nie udało. Byłoby dobrze, gdybyś je mogła odmienić!
– To niemożliwe, łaskawa pani! – powiedziała matka-kaczka. – Nie jest 
wprawdzie ładne, ale ma dobre serduszko i umie świetnie pływać, tak 
samo jak inne, nawet może trochę lepiej. Przypuszczam, że wyrośnie 
z brzydoty albo z wiekiem zmaleje. Za długo leżało w jajku i dlatego 
nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. [...]
Tak było pierwszego dnia, a potem działo się coraz gorzej i gorzej. 
Wszyscy prześladowali biedne kaczątko, nawet rodzeństwo było 
bardzo niedobre dla niego. [...]
Kaczki je dziobały, kury szczypały, a dziewczynka, która karmiła drób, 
kopała je nogami. Wreszcie kaczątko uciekło, przefrunęło przez płot, 
a małe ptaszki w krzakach uniosły się przerażone w górę. „To dlatego, 
że jestem takie brzydkie” – pomyślało kaczątko i zamknęło oczy; ale 
biegło wciąż dalej, aż dotarło nad wielkie bagno, gdzie mieszkały 
dzikie kaczki. Siedziało tam całą noc, bo było takie zmęczone 
i smutne.
Rankiem podniosły się do lotu dzikie kaczki i zaczęły się przyglądać 
nowemu towarzyszowi.
– Coś ty za jeden? – spytały, a kaczątko kręciło się na wszystkie strony 
i witało wszystkich, jak tylko mogło najgrzeczniej.
– Jesteś strasznie brzydki! – mówiły kaczki. […]
Pod wieczór kaczątko zbliżyło się do ubogiej chatki [...]. Mieszkała 
tam stara kobieta z kotem i kwoką. […]
– Co to jest? – powiedziała stara i obejrzała się, ale miała słaby wzrok 
i dlatego zdawało jej się, że kaczątko jest tłustą kaczką, która się 
tu zabłąkała. – To dobry nabytek! – powiedziała. – O ile to nie jest 
kaczor, będę miała kacze jaja. Trzeba wypróbować!



58 Brzydkie kaczątko

I kaczątko zostało wystawione na trzytygodniową próbę, ale nie 
zniosło jaj. [...]
Kaczątko siedziało w kącie i smuciło się. Wtedy pomyślało o świeżym 
powietrzu, o słońcu i poczuło gwałtowną chęć pływania po wodzie. Aż 
wreszcie nie mogło się powstrzymać, aby nie powiedzieć tego kwoce.
– Co ci przyszło do głowy? Nie masz nic do roboty i dlatego kaprysisz. 
Składaj jaja albo mrucz, to ci przejdzie. [...]
– Nie rozumiecie mnie! – powiedziało kaczątko.
– No, jeżeli my cię nie rozumiemy, to kto cię zrozumie? […]
– Myślę, że pójdę sobie w świat! – powiedziało kaczątko.
– No to idź! – odrzekła kwoka.
I kaczątko poszło. Pływało po wodzie, nurkowało, ale nikt nie zwracał 
na nie uwagi, bo było takie brzydkie.
Nadeszła jesień, liście w lesie pożółkły i stały się brązowe, wiatr 
pędził je tak, że tańczyły w powietrzu; a powietrze było zimne; 
chmury zwisały brzemienne* gradem i śniegiem, a na płocie siedział 
kruk i wołał „kra, kra!” z zimna. Już na samą myśl o tym można 
było porządnie zmarznąć. Biedne kaczątko bynajmniej nie czuło się 
dobrze. […]
A zima była taka mroźna, mroźna! Kaczątko musiało się wciąż kręcić 
po wodzie, aby ją chronić od zamarznięcia, ale co noc otwór, w którym 
pływało, stawał się węższy, zamarzał tak, że aż trzeszczała lodowa 
powłoka; kaczątko musiało przebierać nogami, aby woda nie stanęła, 
aż w końcu zmęczyło się, znieruchomiało i przymarzło do lodu.
Wczesnym rankiem przyszedł jakiś wieśniak; zobaczył kaczątko, 
porozbijał drewniakami lód na kawałki i zabrał je do domu, do swojej 
żony. Tam je ocucono. […]
Kiedy słońce zaczęło na nowo grzać, leżało w bagnie pomiędzy 
sitowiem; skowronki śpiewały, była cudna wiosna.
Nagle rozwinęło do lotu skrzydła, które szumiały silniej niż przedtem 
i niosły je mocniej niż dawniej, i zanim się obejrzało, znajdowało się 
w dużym ogrodzie, gdzie kwitły jabłonie, gdzie kiście bzu pachniały 
i zwieszały się na długich, zielonych gałęziach ku wodnej powierzchni 
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krętych kanałów. Ach, jakże tu było pięknie, jak świeżo, wiosennie! 
W tej samej chwili kaczątko ujrzało trzy cudne, białe łabędzie; zerwały 
się z zarośli i z szumem skrzydeł lekko popłynęły po wodzie. […]
„Chcę popłynąć do nich, do tych królewskich ptaków! Na pewno mnie 
zadziobią na śmierć, gdy ja, taki brzydal, odważę się do nich zbliżyć; 
ale nic mnie to nie obchodzi”. […]
– Zabijcie mnie! – zawołało biedne stworzenie i pochyliło głowę, 
czekając na śmierć, ale cóż ujrzało w przezroczystej wodzie? Swój 
własny obraz, lecz jakże zmieniony! Nie było już niezgrabnym, 
czarnoszarym, brzydkim,  
odrażającym ptakiem, ale 
 samo stało się łabędziem. 
 […]
Jakże czuł się szczęśliwy po 
tych wszystkich cierpieniach 
i przeciwnościach losu, 
dopiero teraz potrafił 
ocenić swoje szczęście. 
A duże łabędzie pływały 
naokoło niego i gładziły 
go dziobami.

Hans Christian Andersen, 
Brzydkie kaczątko (fragm.)

1. Posłuchajcie baśni. Opowiedzcie historię brzydkiego kaczątka.
2. Dlaczego brzydkie kaczątko nie mogło przez długi czas znaleźć ani przyjaciół, ani 

zrozumienia u innych zwierząt? Jakie uczucia przeżywało brzydkie kaczątko?
3. Czy podobne sytuacje i przeżycia zdarzają się dzieciom? Jak należy zachować się 

w takiej sytuacji?
4. Naucz się pięknie czytać fragment baśni wyróżniony kolorem zielonym.
5. Podzielcie się na kilkuosobowe grupy. Przygotujcie się do odegrania wybranej scenki 

na podstawie baśni. Przydzielcie sobie role i przygotujcie stroje.
6. Wypisz z baśni 10 wyrazów z literami: ą, ę. Ułóż zdania z wyrazami: kaczątko, 

łabędź.

*  Brzemienne, czyli przepełnione.
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1. O jakich wydarzeniach można przeczytać w biuletynie? W których wydarzeniach 
chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć?

2. Zadaj pytanie koledze lub koleżance na temat wydarzeń zapowiedzianych 
w biuletynie.

3. Przeczytaj tekst programu na s. 61 i przyjrzyj się ilustracjom. Zwróć uwagę na tytuł 
znajdujący się w programie tygodnia kultury dla dzieci. Wyjaśnij, jak go rozumiesz.

DOM KULTURY ZAPRASZA!
Wiosenny Tydzień Kultury

Mieszkańcy naszego miasta będą 
mieli okazję wziąć udział w wielu 
atrakcyjnych imprezach z okazji 
Wiosennego Tygodnia Kultury. 
Ciekawą ofertę kierujemy do 
najmłodszych – dzieci z przedszkoli 
i ze szkół podstawowych.

Pod hasłem „I Ty możesz być 
artystą” nasi milusińscy będą między 
innymi uczestniczyć w warsztatach 
ceramicznych, hafciarskich oraz 
malarskich.

Będzie także okazja, by dzieci 
poznały cenioną ilustratorkę książek, 
panią Joannę Kłos.

Miłośnikom teatru polecamy 
spektakl i zajęcia teatralne z aktorami.

Wszystkich tych, którzy interesują 
się muzyką, zapraszamy do parku 
na popołudniowe koncerty muzyki 
klasycznej. Tydzień Kultury 
zainaugurowany zostanie występami 
zespołów kaszubskich. Zespoły te 
nawiązują w swojej twórczości do 
kaszubskiej tradycji. Na koncertach 
wykonawcy zaprezentują swoje 
największe przeboje.

Wiosenny Tydzień Kultury to 
również wystawy prac i spotkania 
z artystami z różnych dziedzin sztuki, 
między innymi z rzeźbiarzami, 
malarzami, rysownikami, 
fotografami.
Zapraszamy do zapoznania się 
z programem imprez dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz udziału 
w wielu barwnych wydarzeniach.

MIEJSKI   BIULETYN   INFORMACYJNY
NUMER 4          kwiecień 2019 r.          NAKŁAD 1000 egzemplarzy          CENA  bezpłatny

ilustracja: Joanna Kłos
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Program Wiosennego Tygodnia Kultury dla dzieci 
„I Ty możesz być artystą”

Sobota 
13 kwietnia, 
godz. 10.00

występ dziecięcego 
zespołu kaszubskiego – 

stadion Miejskiego 
Ośrodka Sportu 

i Rekreacji

Niedziela 
14 kwietnia, 
godz. 14.00

koncert muzyki klasycznej 
dla dzieci – parkowa 

filharmonia

Poniedziałek 
15 kwietnia, 

godz. 9.00 oraz 17.00
warsztaty hafciarskie  

– Miejski Dom Kultury

Wtorek
16 kwietnia, 

godz. 9.00 oraz 17.00
warsztaty ceramiczne 

– Miejski Dom Kultury

Środa 
17 kwietnia, 

godz. 9.00 oraz 17.00
warsztaty z malarstwa na 

szkle – Miejski Dom Kultury

Czwartek
18 kwietnia, godz. 18.00
spotkanie z ilustratorką 

książek, panią 
Joanną Kłos w cyklu 

„Bohaterowie naszych 
bajek”  – Miejska 

Biblioteka Publiczna

Piątek 
19 kwietnia,

• godz. 15.00 
przedstawienie pt. 
„Bajkowa podróż” 

– Miejski Dom Kultury;
• godz. 17.00 zajęcia 
teatralne z aktorami – 
Miejski Dom Kultury

4. Wyszukaj w programie nazwy zajęć i warsztatów dla dzieci oraz terminy, w których 
się odbywają. 

5. Wyszukajcie ofertę najbliższego domu kultury i wybierzcie interesujące was zajęcia.
6. Zabawcie się w reporterów. Przeprowadźcie rozmowę z wybraną osobą 

prowadzącą zajęcia artystyczne. Zapiszcie w zeszycie pytania, które 
chcielibyście tej osobie zadać.

*
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Po klawiszach fortepianu
prędko, prędko biegną palce.

Brzmią mazurki1, polonezy2,
barkarole3, marsze4, walce5…
Płyną pieśni i etiudy6,
ronda7, scherza8, tarantele9…
Jakże piękne te utwory!
A jest ich tak wiele, wiele!
Kto je wszystkie skomponował?
Kto muzyką zachwyt budzi?
Kto świat wzrusza, rozwesela?
Kogo zna tak wielu ludzi?
Odpowiecie: „Wiemy, wiemy!
Polak sławny i artysta!
To Fryderyk nasz, to Chopin!
Kompozytor i pianista”.

Małgorzata Barańska

Spotkanie z Fryderykiem Chopinem

Muzyka 
Fryderyka 
Chopina

W kącikuczytelniczymBratka

1. Posłuchaj wiersza, a następnie odpowiedz, kim był Fryderyk Chopin (czytaj: 
szopen). Przeczytaj fragment wiersza, który o tym mówi.

2. Jaki jest nastrój tego wiersza?
3. Wyszukaj w wierszu nazwy utworów, które komponował artysta. 
4. Znajdź w wierszu rymujące się wyrazy. Zapisz je parami w zeszycie.
5. Wyszukaj w wierszu znaki przestankowe. Następnie naucz się pięknie czytać 

wiersz, zwracając uwagę na wszystkie te znaki.

Utwory muzyczne:
1  Mazurek – oparty jest na rytmie 
polskiego tańca ludowego, mazura.

2  Polonez – jest wzorowany na rytmie 
polskiego tańca o tej samej nazwie.

3  Barkarola – pochodzi od pieśni 
śpiewanych przez przewoźników 
sterujących łódkami w Wenecji.

4  Marsz – utwór, który zawiera rytm 
marszu.

5  Walc – utwór oparty na rytmie tańca 
o tej samej nazwie.

6  Etiuda – utwór przeznaczony do 
ćwiczeń.

7  Rondo – muzyka, która zawiera refreny.
8  Scherzo (czytaj: skerco) – pogodny 
utwór muzyczny.

9  Tarantela – muzyka do włoskiego tańca 
ludowego.

10  Preludium – krótki utwór muzyczny.
11  Nokturn – spokojny utwór oddający 

atmosferę nocy.
12  Ballada – utwór o swobodnej budowie.

 Wykrzyknik, znak zapytania, przecinek, kropka, dwukropek 
to znaki interpunkcyjne, czyli przestankowe. Znak, który 
zapisujemy w ten oto sposób: ..., nazywamy wielokropkiem. 
Oznacza on niedopowiedzenie czegoś.
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Jakim dzieckiem był Fryderyk?
Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli, 
niewielkiej miejscowości obok Warszawy, ale 
dzieciństwo spędził w Warszawie. Tu uczęszczał do 
szkoły, spotykał się z przyjaciółmi, słuchał koncertów 
oraz chodził do opery. Tu komponował pierwsze 
utwory i dawał pierwsze koncerty. 
Grę na fortepianie uwielbiał od dzieciństwa.

Był wesołym, dowcipnym, ciekawym świata chłopcem, genialnie 
zdolnym. Zdobył wszechstronne wykształcenie i miał wiele talentów. 
Fryderyk doskonale rysował. Pisał piękne listy do swojej rodziny 
i przyjaciół, a więc posiadał też talent literacki.

Podróże i twórczość
Fryderyk często podróżował i odwiedzał przyjaciół. 

To właśnie z podróży, rozmów z przyjaciółmi, a także 
z książek, które przeczytał, czerpał pomysły 
do tworzenia muzyki. Pisał przede wszystkim utwory 
na fortepian. Wachlarz jego kompozycji jest bardzo 
szeroki. Są to głównie mazurki, polonezy, etiudy, 
preludia10, nokturny11 i ballady12.

ciekawostka
W Warszawie znajduje się Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina. Instytut ten organizuje co roku festiwale, a co 
5 lat Konkursy Chopinowskie. Przyjeżdżają na nie młodzi, 
najzdolniejsi pianiści z całego świata.

1. Opowiedz, co wiesz o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. W jaki sposób rozwijał 
on swoje talenty?

2. Poszukaj informacji o życiu artysty w Paryżu. Gdzie znajduje się grób kompozytora? 
3. Dlaczego warto znać dorobek tego artysty? Sprawdź na stronie 133, gdzie znajduje 

się muzeum związane z Chopinem.
4. Posłuchaj w skupieniu wybranych utworów Fryderyka Chopina. Jakie są twoje 

odczucia podczas słuchania tej muzyki?

*

pomnik Fryderyka Chopina 
w Łazienkach w Warszawie

rysunek Fryderyka Chopina

Spotkanie z Fryderykiem Chopinem
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Barwy ciepłe i zimne
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Barwy dzielą się na ciepłe i zimne. Barwy 
ciepłe nas ożywiają, działają na nas 
pobudzająco – jak ogień albo czerwony 
zachód słońca. Obrazy namalowane 
w barwach ciepłych mogą mieć nastrój 
pogodny, radosny, wesoły, ale też 
podniosły, niepokojący, uroczysty.

Jerzy Duda-Gracz obraz z cyklu „Chopinowi Duda-Gracz”

ciekawostka
Jerzy Duda-Gracz zainspirowany muzyką Fryderyka 
Chopina namalował cykl obrazów pt. „Chopinowi 
Duda-Gracz”. Stworzył  ponad 300 dzieł. 
Przystępując do pracy, malarz słuchał muzyki 
polskiego kompozytora. Głównie po to, by rozbudzić 
własną wyobraźnię. Ale także by wczuć się w klimat 
czasów, w których utwory powstawały. Zbiór 
obrazów z tego cyklu jest hołdem artysty 
dla kompozytora.

Stanisław Wyspiański „Śpiący Staś”
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Barwy zimne wyciszają 
nas – jak błękit nieba lub 
zieleń lasów i pól. Obraz 
namalowany w barwach 
zimnych sprawia wrażenie 
spokoju, a niekiedy smutku.

1. Przypomnij, jakie barwy należą do barw podstawowych, a jakie – do pochodnych.
2. Jak działają na nas kolory ciepłe, a jak zimne? Które kolory kojarzą ci się z ciepłem, 

czyli ogniem i słońcem, a które – z zimnem, czyli z wodą, lodem?
3. Jedną część barw z koła barw nazywa się barwami zimnymi, a drugą – ciepłymi. 

Odszukaj je na kole barw. Jak są ułożone?
4. Co przedstawiają zamieszczone w podręczniku obrazy? Jakich barw użyli artyści do 

ich namalowania?
5. Obejrzyj obrazy zamieszczone na s. 132. Jakie barwy dominują na pejzażach? 

Jakimi kolorami artysta namalował „Słoneczniki”?
6. Namaluj 2 obrazy – jeden barwami ciepłymi, drugi zimnymi.

ciekawostka
Claude Monet lubił 
pracować w ogrodzie. 
Malował to, co 
nieuchwytne: zmieniające 
się niebo, drżenie 
liści i wody, szron 
na roślinach. Często 
obserwował staw 
z liliami oraz odbicia 
drzew i obłoków 
w wodzie. Namalował 
ponad 300 obrazów lilii 
wodnych.

Vincent van Gogh
(czytaj: wincent wan gog) 

„Gwiaździsta noc”

Claude Monet (czytaj: klod mone) „Lilie wodne”
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Plecak pełen sztuki...
Janek wpada w poniedziałek do szatni i woła z przejęciem:
– Słuchajcie, w sobotę i niedzielę byłem we Wrocławiu! Myśleliśmy z Amelką, 
że to będzie taki zwykły spacer po mieście, ale tata powiedział, że ruszamy na 
spotkanie ze sztuką!
– O! To musiało być interesujące… – z uznaniem odpowiada Ola.
– Tak! Nasz spacer różnił się od innych tym, że co chwilę przystawaliśmy, aby 
podziwiać a to dworzec kolejowy, a to pomniki i kamienice na starówce, mosty 
nad rzeką Odrą albo murale*. Ponadto dzięki specjalnej mapie tropiliśmy 

krasnale, takie małe figurki, ukryte w uliczkach i zaułkach 
miasta. A po odnalezieniu krasnala robiliśmy sobie z nim 
zdjęcia.
– I tak chodziliście, cały dzień szukając krasnali? – dopytuje 

Olek.
– Och nie! Udaliśmy się też na przejażdżkę „Babą 
Jagą”, czyli zabytkowym tramwajem. Wjechaliśmy 
też windą na taras widokowy w Sky Tower (czytaj: 
skaj tałer). Oglądaliśmy Wrocław z czterdziestego 
dziewiątego piętra!
– A my byliśmy z Olą na tarasie widokowym w Pałacu 
Kultury… – szybko wtrąca Olek.
– Tak! To jest przeżycie… A potem podziwialiśmy 

bardzo duży, panoramiczny obraz „Bitwa pod 
Racławicami”. Czy wiecie, że malowało go aż 
dziewięciu malarzy? Oglądać go można w specjalnie 
zbudowanym dla tego obrazu budynku-rotundzie. 
Obraz przedstawia zwycięstwo wojsk polskich 
w bitwie pod Racławicami. Ten obraz wygląda jak 
rzeczywistość. Wyobraźcie sobie, że Amelka miała 
problem z odróżnieniem tego, co jeszcze jest obrazem, 
a co już poza nim.

– Hi, hi! – śmieją się dzieci…
– A potem udaliśmy się do Hali Stulecia. 
Zbudowano ją ponad 100 lat temu! Ma wielką 
kopułę**. Tata powiedział: „To obiekt wpisany 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO”. 

*  Mural to wielkie 
malowidło wykonane 
bezpośrednio na 
ścianie budynku.

**   Kopuła to część budowli 
o półkolistym kształcie, 
zamykająca budynek od góry.

wrocławski krasnal „Śpioch”

Stary Ratusz

67Plecak pełen sztuki...

Obejrzeliśmy tam wystawę prezentującą dzieje 
hali i Wrocławia, a potem pojechaliśmy do 
Wrocławskiego Teatru Lalek. Oglądaliśmy 
przedstawienie pod tytułem „Calineczka”. Z kolei 
wieczorem poszliśmy zobaczyć ceramiczny mural 
na ścianie podziemnego przejścia, który ma tytuł 
„Spotkajmy się”. A potem oglądaliśmy największą 
fontannę w Polsce. Podziwialiśmy wspaniałe pokazy 
z użyciem światła i dźwięku, a nawet ognia.
– Masz głowę pełną wspomnień 
o sztuce – komentuje Ola.
– Mam też plecak pełen sztuki…
– Co to znaczy? – pytają dzieci.
Janek otwiera plecak i mówi:
– Byłem jeszcze w manufakturze cukierków 
i lizaków. Wyczarowałem te artystyczne kształty 
i smaki specjalnie dla was…

1. Opowiedz, co podczas wycieczki widzieli Janek 
i Amelka.

2. Która ciekawostka o Wrocławiu przedstawiona 
przez Janka zainteresowała cię najbardziej? Dlaczego?

3. Pzeczytaj informacje na s. 131 i dowiedz się, w którym muzeum 
można podziwiać „Bitwę pod Racławicami”.

4. Odszukaj na mapie Polski miasto Wrocław i rzekę Odrę.
5. Dowiedzcie się od rodziców, gdzie w waszej okolicy można podziwiać dzieła sztuki. 

Zaplanujcie wspólnie klasową wycieczkę do miejsc, w których będziecie mogli 
spotkać się ze sztuką.

6. Dowiedz się, które miasto w tym roku jest Europejską Stolicą Kultury. Znajdź je 
na mapie Europy.

7. Znajdź w tekście czytanki wyrazy zapisane wielką literą. Co nazywają te wyrazy? 
Przepisz pięć nazw do zeszytu.

*

ciekawostka
Wrocław w 2016 roku był Europejską Stolicą Kultury. 
W ciągu jednego roku Europejska Stolica Kultury 
prezentuje życie kulturalne miasta, całego 
regionu i państwa. Do takiego miasta przyjeżdża 
mnóstwo artystów i turystów z całego świata.

wrocławski mural

wrocławska fontanna 
multimedialna przy Hali Stulecia

Hala Stulecia



68 Z wizytą w muzeum

Na wystawie
Idę z mamą na wystawę!
To dopiero jest ciekawe!

Piękny pałac, wielka brama...
„To muzeum” – mówi mama.

Nie widziałem ani razu
tylu ludzi i obrazów.
Samych sal ze sto tysięcy,
a obrazów jeszcze więcej!
Co tu jest namalowane?
Czy to człowiek? Czy to dzbanek?
A tu jakaś dziwna plama...
„Piękny obraz” – mówi mama. A tu gruby pan z gitarą,

co ma wąsy jak makaron...
Jakieś konie depczą ludzi...
Trochę mi się tutaj nudzi.
Mamo, chodź tu! Mamo, zobacz!
To dopiero piękny obraz!
Kwitną kwiaty, słońce świeci,
na ławeczce siedzą dzieci...
Tylko taka brzydka rama...
„To jest okno!” – mówi mama.

Danuta Wawiłow

W kącikuczytelniczymBratka

1. Opowiedz o sytuacji przedstawionej w wierszu.
2. Podziel się swoimi wrażeniami na temat zakończenia utworu.
3. Co przedstawiały obrazy w muzeum?
4. Jak należy zachowywać się w muzeum? Porozmawiajcie w klasie, dlaczego 

przestrzeganie zasad jest takie ważne.
5. Jakie znacie muzea? Co ciekawego można w nich podziwiać? Przeczytajcie 

informacje na stronach 131–133. Do którego muzeum chcielibyście wybrać się całą 
klasą?

6. Przyjrzyj się widokowi za oknem. Narysuj ten widok jako obraz, a następnie opraw 
go w ramkę przypominającą ramę okienną.

7. Przeczytaj wiersz, oddając jego nastrój.

69Wprawki Ortograffki: wyrazy z ó niewymiennym

Witaj w Domu Ó. 
Obejrzyj obrazy 
i powiedz, co 
przedstawiają.

1. Wybierz 3 obrazy. Napisz ich tytuły – wyrazy z ó – palcem w powietrzu, 
na ławce, a na koniec zapisz je z pamięci w zeszycie.

2. Rozwiąż zagadki Ortograffków. Zapamiętaj wyrazy z ó. Użyj do tego wyobraźni.

Jaki kolor? Słonecznik i słońce łączy pewna więź. Jakim kolorem 
rysujesz je, czy wiesz?

Co to za ptak? Co roku w jesiennej porze wybiera się za morze. 
Jednak słowo daję, na zimę pozostaje.

Kto to jest? Pracuje głęboko pod ziemią, tam gdzie czarne skarby drzemią.

Co to jest? Po jeziorze płynie. Dopisz jej literę „k” na początku, 
a zamkniesz nią skrzynię. 

3. Ułóż zagadkę do wybranego wyrazu z ó i zadaj ją koledze lub koleżance.

żółtko  półka  rózga  żółw  córka  jaskółka  król 
wiewiórka  królik  Józef  kłótnia  wróżba

4. Wymyślcie w małych grupach wesołe opowiadanie ortograficzne, które będzie 
zawierało wyrazy z ó (zilustrowane na obrazach).

5. Zwróć uwagę na przykłady na tej stronie i zapamiętaj pisownię wyrazów z ó.
6. Zapisz i zilustruj poznane wyrazy z ó w słowniczku trudnych wyrazów.
7. Ułóż z 3 wyrazami z ó zdania i zapisz je w zeszycie. Pamiętaj o wielkiej 

literze na początku zdania i postawieniu na końcu zdania właściwego znaku: 
kropki, pytajnika lub wykrzyknika.



70 Co to jest słuchowisko radiowe? Jak powstaje?

Słuchowisko radiowe

KROK 1. NapisaNie tekstu – sceNariusza
Wszystko zaczyna się od wybrania lub napisania tekstu, czyli scenariusza. 
Czasem radio ogłasza konkurs na tekst, czasem zamawia go u autora. 
Można też wybrać tekst książki czy sztuki teatralnej i poprosić autora 
o przerobienie go na słuchowisko. Ponieważ słuchacz nie może niczego 
zobaczyć, autor może wykorzystać tylko dźwięk, czyli wypowiadane słowa, 
odgłosy towarzyszące sytuacji przedstawionej w słuchowisku, muzykę. 
Dlatego jego zadanie jest bardzo trudne.

KROK 2. Praca reżysera i aktorów
Gotowy scenariusz dostaje reżyser. Dobiera on do słuchowiska aktorów, 
którzy uczą się czytać teksty. Następnie odbywają się próby. Aktorzy 
podczas prób ćwiczą swoje role, a reżyser czuwa nad właściwym 
przygotowaniem słuchowiska. Przebieg prób dokumentuje się zdjęciami 
oraz nagraniami filmowymi.

KROK 3. NagraNie w studiu
Gdy próby dobiegną końca, reżyser i aktorzy spotykają się w studiu na 
nagraniu. Podczas nagrania aktorzy muszą przedstawić dźwiękiem

sytuacje, w których się znajdują. Na przykład 
gdy ktoś pije wodę ze szklanki, powinno to 
być słychać. Niektóre dźwięki aktorzy oraz 
specjaliści od dźwięku udają. Na przykład 
szum wiatru za oknem można naśladować 
ustami. Etap nagrywania także może być 
filmowany.

KROK 4.  realizacja, czyli oPracowanie dźwiękowe i muzyczne
Gdy materiał jest nagrany, reżyser przekazuje go realizatorowi dźwięku. 
Jest to osoba, która opracowuje na komputerze nagranie słuchowiska. 

Słuchowisko radiowe to audycja w radiu, podczas której nadawany jest utwór, 
na przykład: opowiadanie, powieść w odcinkach, sztuka teatralna. W słuchowisku 
można wykorzystać tylko dźwięk. A tak przygotowuje się słuchowisko radiowe…

71Co to jest słuchowisko radiowe? Jak powstaje?

Usuwa niepotrzebne szumy i trzaski. Wycisza 
niektóre dźwięki, a inne podgłaśnia. Dodaje 
także muzykę oraz dźwięki, które są tłem 
wydarzeń w słuchowisku.

KROK 5. nadanie audycj i
Gotowe słuchowisko pojawia się w programie 
stacji radiowej oraz na stronie internetowej. Każdy słuchacz będzie mógł go 
posłuchać, włączając o odpowiedniej porze radio lub pobierając plik MP3 
ze strony internetowej radia. Słuchacz zobaczy bohatera i miejsce, w którym 
toczą się wydarzenia, wyłącznie oczami swojej wyobraźni. Na stronie 
internetowej zainteresowany słuchacz może obejrzeć inne materiały związane 
ze słuchowiskiem. Znajdzie na niej dodatkowe efekty dźwiękowe, fotorelacje 
oraz filmy z przebiegu prób, informacje o twórcach. Słuchacz może wyrazić 
swoją opinię na temat słuchowiska na forum internetowym.

ciekawostka
Słuchowisko radiowe można nagrywać również w plenerze, 
a także w teatrze radia, podczas gry aktorskiej na żywo 
przed publicznością.

1. Jakie są etapy przygotowania słuchowiska radiowego? 
Jakie osoby pracują nad słuchowiskiem?

2. Zaplanujcie nagranie słuchowiska. W tym celu:
•  Poszukajcie odpowiedniego scenariusza (np. w bibliotece, internecie) lub ułóżcie 

go sami.
•  Przygotujcie sprzęt nagrywający (np. dyktafon, odpowiedni program w komputerze, 

dyktafon z telefonu komórkowego).
•  Podzielcie się zadaniami i obowiązkami, np. wybierzcie reżysera, aktorów, osoby 

odpowiedzialne za tworzenie dźwięków i nagranie waszego słuchowiska.
•  Dobierzcie odpowiednie efekty akustyczne oraz muzykę. Mogą to być dźwięki 

wydawane przez przedmioty znajdujące się w waszym otoczeniu, np. papier, kredki, 
klocki, butelki szklane i plastikowe. Wykorzystajcie też naturalne efekty akustyczne: 
klaskanie, tupanie, uderzanie, pstrykanie, kląskanie itp. Nagrajcie dźwięki natury, które 
będą pasowały do waszego słuchowiska.

•  Przećwiczcie słuchowisko przed jego nagraniem. Pamiętajcie, że ról nie musicie się 
uczyć na pamięć. Wystarczy, gdy przeczytacie tekst z kartki.

•  Zaprezentujcie słuchowisko na przykład innej klasie lub podczas zebrania z rodzicami.



Dzień Ziemi przypomina nam o tym, że powinniśmy 
szanować nasze miejsce zamieszkania. Z pewnością 
zbyt rzadko zastanawiamy się nad tym na co dzień, 
dlatego w tym szczególnym dniu przeczytajcie list 
od pani Przyrody.

Drodzy Uczniowie!
Marzę o tym, by się z Wami zaprzyjaźnić. Dlatego zachęcam Was do tego, 
abyście wyszli ze szkoły na spotkanie ze mną. Pójdźcie na spacer, choćby 
w najbliższym otoczeniu szkoły, lub dalej – do lasu, na łąkę, do parku. 
Wiele osób mówi, że jestem fascynująca, piękna, ciekawa. Sprawdźcie, czy 
zgadzacie się z tą opinią. Obserwujcie mnie i zastanawiajcie się, czy jestem 
dla was ważna. Oto kilka zadań, które – proszę – wykonajcie, zachowując 
spokój i ciszę:

   Usiądźcie w miejscu, gdzie możecie popatrzeć na zieleń, dotknąć trawy 
oraz liści, poobserwować żyjące w trawie owady, posłuchać odgłosów 
otoczenia.

   Sprawdźcie, co rośnie na zieleńcu oprócz trawy.
   Przytulcie się do drzewa, obejmijcie je rękoma.
   Zabawcie się w tropicieli roślin wyrastających w nietypowych miejscach, 
na przykład w szczelinach muru, w pęknięciach chodników.

Pamiętajcie, jeśli chcecie w pełni ze mną obcować, a nie tylko być 
w moim otoczeniu, to, proszę, wyłączcie telefony, smartfony, schowajcie 
zabawki, a nawet nie rozmawiajcie. Wtedy dopiero lepiej się poznamy 
i zaprzyjaźnimy.
Zachęcam Was do zrobienia czegoś więcej dla naszej planety. 
Oto moje kolejne propozycje na 22 kwietnia:

   Znajdźcie miejsce do zazielenienia albo rozkwiecenia. 
Zasadźcie klasowe drzewko lub sadzonki kwitnących roślin.
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Dzień Ziemi – 22 kwietnia

1. Przeczytaj list od pani Przyrody. Które zadanie zawarte w liście najbardziej cię 
zaciekawiło? Dlaczego?

2. Ustalcie, które zadania zaproponowane przez panią Przyrodę wykonacie wspólnie.
3. Porozmawiajcie w klasie o tym, czy przyroda jest dla was ważna. Uzasadnijcie swoje 

zdanie.
4. Po wykonaniu zadań pani Przyrody zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania:
•  Czy lepiej poznałaś/poznałeś przyrodę?
•  Czy jesteś zaprzyjaźniona/zaprzyjaźniony z przyrodą?
5. Dowiedzcie się, kiedy obchodzone są takie dni, jak: Dzień Drzewa, 

Dzień Niezapominajki, Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Zwierząt, 
Światowy Dzień Ptaków. Odszukajcie te dni w kalendarzu. Zapiszcie ich nazwy 
w zeszycie wraz z datami. Porozmawiajcie w klasie, dlaczego warto o nich pamiętać.

6. Wykonajcie pracę plastyczną przedstawiającą portret drzewa.

* 

•  Potrzebne materiały: glina, miska, woda, materiały przyrodnicze 
(np. szyszki, liście, skorupki orzechów).

•  Wykonanie: Rozróbcie glinę z niewielką ilością wody. Na pniu drzewa 
wyklejcie z gliny dowolny kształt (np. koło). Następnie udekorujcie 
go materiałami przyrodniczymi zebranymi wokół drzewa (ale nie 
zerwanymi), w taki sposób, aby powstał jego portret. Postarajcie się 
zaprezentować cechy wybranego drzewa.

Portret drzewa

   Zachęćcie dorosłych (rodziców) do zrezygnowania z samochodu 
i komunikacji miejskiej. Przyjdźcie do szkoły pieszo lub przesiądźcie 
się na rower. Sami przyznajcie, że jest to sprzyjająca okoliczność, by 
chociaż przez chwilę otaczało nas mniej spalin.

   Włączcie się do akcji zbierania makulatury. Każdy z nas ma zapewne 
w domu niepotrzebne gazety i papiery. Należy je przekazać do 
specjalnych punktów, aby potem można było je przetworzyć na nowy 
papier.

Kończąc mój list, proszę Was, wykonujcie powyższe zadania możliwie 
często. Wtedy Dzień Ziemi będzie każdego dnia!

Pozdrawiam Was serdecznie,
Wasza Przyjaciółka Przyroda

Dzień Ziemi – 22 kwietnia 73



zatoka Ha Long 
w Wietnamie (Azja)

wodospad Iguazú (czytaj: 
iguazu) w Argentynie i Brazylii 
(Ameryka Południowa)

rzeka Amazonka w Ameryce 
Południowej

wyspa Padar w Indonezji 
(Azja) oraz rafa koralowa 
koło wyspy

Przyrodę na Ziemi trzeba chronić. Aby ochrona była skuteczna, ogłasza 
się listy najpiękniejszych przyrodniczo miejsc na całym świecie i otacza je 
szczególną opieką. Poniższe zdjęcia pochodzą z miejsc, które zaliczamy 
do cudów natury, czyli miejsc uznanych za najpiękniejsze na Ziemi.

Najpiękniejsze miejsca na Ziemi74

1. Które z miejsc przedstawionych na zdjęciach chciałabyś/chciałbyś zwiedzić?  
*    Poszukaj o nim informacji w przewodnikach, albumach lub internecie. 

2. Poszukaj w internecie innych pięknych miejsc występujących na świecie oraz w Polsce. 
Które dodałabyś/dodałbyś do listy cudów natury?

3. Przygotujcie wspólnie wystawę klasową zatytułowaną „Najpiękniejsze miejsca 
na Ziemi”.

wyspa Jeju w Korei 
Południowej (Azja) 

podziemna rzeka Puerto 
Princesa (czytaj: płerto prinsesa) 
na Filipinach (Azja)

Góra Stołowa w Republice 
Południowej Afryki (Afryka)

Pojezierze Mazurskie 
w Polsce (Europa)

Najpiękniejsze miejsca na Ziemi 75



76 Jak możemy dbać o środowisko?

Wszyscy chcemy, aby nasza Ziemia była piękna, czysta i zadbana. 
Niestety ludzie produkują dużo śmieci. Wyrzucane na wysypiska lub 
w inne miejsca naszego otoczenia mogą przetrwać bardzo długo. W ten 
sposób zanieczyszczają środowisko. Jednak istnieje pewne rozwiązanie 
tego problemu: segregacja odpadów oraz recykling, czyli ekologiczne 
wykorzystanie śmieci.

Na czym polega recykling?

zużyte plastikowe
butelki nowe przedmioty

recykler

Recykling to przetwarzanie zużytych przedmiotów na nowe.

1 5

4
3

2

Które śmieci należy segregować i jak się je przetwarza?
Papier, inaczej makulaturę, można wykorzystać jeszcze raz. 
Przetwarza się go na ręczniki papierowe, papier toaletowy, 
tekturę. Można wytwarzać z niego materiał do ocieplania 
domów oraz twardy jak kamień materiał na podłogi i blaty, 
a także budować domy i produkować meble. Dzięki temu nie 
trzeba wycinać kolejnych drzew.

Jak możemy dbać o środowisko?
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1. Jak sądzisz, co należy robić, aby śmieci było jak najmniej?
2. Dlaczego musimy segregować śmieci? Jak należy to robić?
3. Co robi się ze śmieciami, aby nie były szkodliwe dla naszego środowiska?
4. W jakich miejscach nie powinniśmy wyrzucać śmieci?

Plastik jest mielony na specjalne granulki, z których 
później mogą powstawać bluzy polarowe oraz plastikowe 
opakowania.

Baterie i elektrośmieci wyrzucamy 
do specjalnych pojemników. 
Opakowania po farbach i lakierach 
zbieramy, a potem oddajemy, gdy 
jest organizowana ich zbiórka.

Szkło kolorowe 
i bezbarwne jest bardzo 
dobrym surowcem 
wtórnym. Po rozdzieleniu 
kolorowych butelek od 
bezbarwnych przetapia 
się je na nowe butelki, 
wazony, szyby do okien.

Odpady organiczne 
(mokre) to obierki 
warzyw i owoców, 
resztki obiadowe, 
fusy z herbaty, mokre 
ręczniki papierowe, 
rośliny. Można je 
przetwarzać na kompost, 
czyli żyzne podłoże 
dla roślin uprawianych 
w ogrodach.

Metale przetwarza się 
w hutniczych piecach 
i produkuje z nich 
nowe puszki, rury.

Odpady zmieszane 
(suche) to wszystkie 
pozostałe śmieci, 
których nie można 
umieścić w śmietnikach 
do segregacji. Są one 
kierowane do spalarni. 
Dzięki temu możemy 
uzyskać prąd i ciepłą 
wodę.

Spalanie śmieci w domowych piecach zanieczyszcza powietrze groźnymi dla 
zdrowia substancjami. Gdy jest ich dużo, w powietrzu powstaje smog i ludzie 
zapadają na choroby płuc oraz serca.

Zapamiętaj



78 „Dbajmy wspólnie o Naturę. Już najwyższy czas!”

Już najwyższy czas!
Osoby: 1. Ropucha; Rodzina Nieznalskich (z plecakami): 2. Mama, 3. Tata, 
4. Ela, 5. Kazio; 6. Ania – Strażniczka Straży Przyrodniczej; 7. Krzyś – Strażnik 
Straży Przyrodniczej (oboje w strojach o kolorach leśnych); 8. Przyroda 
(nie pojawia się na scenie jako postać – jest wszechobecna, słychać jej głos).

Rodzina hałaśliwie idzie przez las. Kazio łamie gałązkę. Ela rzuca papierek.

RoPuchA (do siebie, z niepokojem)
Idzie borem, lasem
pewien pan z rodziną.
Biegną dzieci ścieżką.
Może mnie ominą...

KazIO (podekscytowany)
Tato, zobacz! co to jest?

TaTa (ze znawstwem)
To ropucha. Taki płaz.

KazIO (na przemian wyciąga i cofa rękę)
chcę ją dotknąć! Albo nie...
Albo dotknę... Tylko raz...

Ela (z obrzydzeniem)
Ta ropucha jest paskudna!
Szara, bura... chyba brudna...
(Zamierza się na Ropuchę kijem, ale nagle 
jak spod ziemi zjawiają się Strażnicy.) 

STRAżniK KRzyś (kategorycznie)
Stop! Nie wolno!

Ela (buńczucznie*)
a dlaczego?
Nie zabronisz mi, kolego!

STRAżniczKA AniA 
(ostrzegawczo)
To nie uszłoby ci płazem.
Słowo daję – nie tym razem! *  Buńczucznie, czyli zuchwale 

i zawadiacko.
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STRAżniK KRzyś (z przekonaniem)
Ropuchy nie są piękne,
lecz za to pożyteczne!

MaMa (zdenerwowana)
Słyszałam, że te płazy
są bardzo niebezpieczne!
Mężu, dzieci! chodźmy stąd!
Ta wycieczka to był błąd!

STRAżniK KRzyś (spokojnie, 
ale stanowczo)
Proszę posłuchać! Mamy dowody,
że ludzie też są częścią Przyrody.

Ela (bardzo zdziwiona)
częścią Przyrody? nie jestem ptakiem!

KazIO (do siostry, kpiąco)
Ptaki są ładne... Raczej mięczakiem.

Ela (ze złością tarmosi brata)
Ty... Ty padalcu! Leśny potworze!

TaTa (po ojcowsku)
nikt tu nikogo krzywdzić nie może!
Elu, Kaziu, siądźcie tu!

Ela I KazIO (grzecznie)
Gdzie, tatusiu?

TaTa (kategorycznie)
Tu, na mchu!
(łagodnie, miłym głosem)
Posłuchamy o Przyrodzie:
o powietrzu i o wodzie,
o roślinach, o zwierzętach...

STRAżnicy (z naciskiem)
I niech każdy zapamięta:
o nas samych, proszę pana!

STRAżniczKA AniA
Rzecz to jest powszechnie znana,
ale ją powtórzę chętnie:
Dbać należy u-mie-jęt-nie!

Ela (jeszcze nie rozumiejąc)
Dbać? A o co?

MaMa (pouczając dzieci)
O Przyrodę!
O listeczki śliczne, młode...

TaTa (z miną znawcy)
O ślimaczka, o biedronkę...

Ela (z nagłym zapałem)
O pająka, żabę, stonkę!

STRAżniK KRzyś (żartobliwie)
Także o mamę oraz o tatę,
o Elę, która kłóci się z bratem...

PRzyRoDA (Nie widać osoby, 
ale słychać głos mówiący poważnie, 
powoli, dobitnie; wszyscy rozglądają się, 
jakby wszystko wokół siebie widzieli 
po raz pierwszy.)
niechaj każdy to zrozumie:
to nasz wspólny świat!
Każde drzewko jest w nim ważne,
grzybek, listek, kwiat...
czy słyszycie, o czym szumi
stary, wielki las?
„Dbajmy wspólnie o naturę.
Już najwyższy czas!”

Małgorzata Barańska

1. Przeczytajcie tekst z podziałem na role.
2. Jak sądzisz, co to znaczy, że dbając o przyrodę, dbamy także o nas samych?
3. Przygotujcie klasową inscenizację.
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Aby lepiej ochronić zwierzęta zagrożone wyginięciem, sporządzono 
ich spis (czyli rejestr). Znajduje się on w „Polskiej czerwonej księdze 
zwierząt”. Ponadto te gatunki objęto ochroną.
W Polsce chroni się między innymi następujące zwierzęta:

niedźwiedź brunatnywilk szaryświstak tatrzański

morświnsuseł perełkowanycietrzew

orzeł przednisokół wędrowny rybitwa czubata

świstun żołędnica europejskaorzełek włochaty

W Polsce żyje wiele gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem. Wśród 
przyczyn wymierania niektórych zwierząt podaje się niszczenie środowiska 
oraz zmiany klimatyczne, kłusownictwo, większy ruch turystyczny, a także 
rosnącą liczbę drapieżników.
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W celu ochrony środowiska naturalnego w niektórych regionach 
Polski utworzono parki narodowe. Park narodowy to obszar, na 
którym ochronie podlega cała przyroda, w tym rośliny, zwierzęta, 
skały, góry, zbiorniki wodne, czyli wszystko to, co tworzy tamtejszy 
krajobraz.

łosośżbik europejski żubr europejski

ryś euroazjatyckiżółw błotny zając bielakkozica tatrzańska

1. Jak w Polsce chroni się gatunki zagrożone?
2. Wymień nazwy zwierząt zagrożonych wyginięciem. 
3. Które zwierzę z przedstawionych na zdjęciach podoba ci się najbardziej? Opisz jego 

wygląd w kilku zdaniach. 
4. Przygotuj prezentację lub plakat na temat wybranego zwierzęcia zagrożonego 

wyginięciem. Poszukaj o nim informacji w albumach, czasopismach lub internecie.
5. Porozmawiajcie o tym, czy ważne jest prowadzenie działań na rzecz ochrony 

środowiska naturalnego, w tym ocalenia najbardziej zagrożonych gatunków zwierząt 
na Ziemi. Uzasadnijcie swoje zdanie. 

*   

Czy znacie ten znak? Posługuje się nim organizacja ekologiczna 
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody. Organizacja ta działa na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego Ziemi, w tym ochrony ginących 
gatunków zwierząt.

ciekawostka

Pamiętajcie! Każdy wymarły gatunek zwierząt to ogromna strata 
dla naszej przyrody. Jego brak zmienia naturalny krajobraz.
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W Biebrzańskim Parku Narodowym 
– zielona lekcja
Opowiada Andrzej Kruszewicz.

W kilku polskich parkach narodowych mam 
swoje ulubione miejsca, ścieżki lub punkty 
obserwacyjne. Ale najczęściej powracam na wieżę 
obserwacyjną stojącą tuż na skraju Bagna Ławki 
w Biebrzańskim Parku Narodowym. Bagno Ławki 
to największy otwarty teren bagienny w Polsce. 
W czasie wakacji jest na tej wieży zwykle sporo obserwatorów. Jednak 
wczesną wiosną, jesienią, rankiem lub wieczorem często bywam na 
niej sam. Sam na sam z dziką przyrodą. Rzadkie gatunki ptaków 
szponiastych1 lubią to miejsce. Kilka razy widziałem stąd niezwykle 
rzadkiego orlika grubodziobego, wiele razy orliki krzykliwe i bieliki, 
raz orzełka włochatego, wszystkie trzy gatunki błotniaków, sokoła 
wędrownego, kobuzy. (Hmm... Mam długą listę obserwacji z tej 
wieży...). Bezszelestnie lecąca uszatka błotna to zawsze miły akcent, 
ale pohukiwanie puchacza o zmierzchu to już wydarzenie warte 
odnotowania z zapisaniem daty i godziny. Raz nie mogłem z tej wieży 
zejść, bo tuż obok niej pojawiła się klępa2 z cielakiem i pasła się 
w najlepsze. Nie wypadało jej przeszkadzać. Innym razem przy wejściu 
na wieżę wczesnym rankiem wygrzewał się piękny, popielatoniebieski 

samiec żmii zygzakowatej. Nie mogłem na wieżę 
wejść. Gdy wróciłem po kilkunastu minutach, już 
go nie zastałem i droga na schody była wolna. 
Kiedyś zimą, jadąc z Białegostoku do Warszawy, 
specjalnie wybrałem się zobaczyć Bagno Ławki 
o tej porze roku. Piękna pustać3, biel w wielu 
odcieniach, mroźny wiatr, cisza. Spędziłem 
wtedy na wieży aż godzinę. A gdy zmarznięty 
do cna z niej schodziłem, okazało się, że moje 
ślady obsikał wilk. Podszedł w międzyczasie 
bezszelestnie i oznaczył swoje terytorium, oddając 

klępa z młodym łosiem

1. Posłuchaj uważnie tekstu i przyjrzyj się ilustracjom. Powiedz, czy zwierzęta 
zamieszkujące park narodowy mają odpowiednie warunki życia. Uzasadnij swoje 
zdanie.

2. Która z informacji przedstawiona przez pana Kruszewicza zainteresowała cię 
najbardziej? O czym chciałabyś/chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej?

3. Powiedz, jakie zwierzęta zamieszkują Biebrzański Park Narodowy. Znajdź ich 
nazwy w tekście. Które z tych zwierząt są ci znane? Pooglądaj je w internecie.

4. Co można zostawić w parku narodowym? Co można zabrać z tego miejsca?
5. Wskażcie na mapie: Białystok i Warszawę. *Poszukajcie na mapie Polski 

Biebrzańskiego Parku Narodowego.
6. Zaproponuj pytania do tekstu. Zadaj je kolegom i koleżankom w klasie.

mocz na moje ślady. On tu jest u siebie. Tak, ja jestem tylko gościem, 
któremu umożliwiono zerknięcie przez uchylone drzwi w głąb tajemnic 
Natury. Ten właśnie przykład pozwala zrozumieć, po co powstają parki 
narodowe. Otóż tworzymy i utrzymujemy takie miejsca, aby dzika 
przyroda mogła się w nich urządzić po swojemu. By mogła się rządzić 
swoimi prawami. My ją obserwujmy, podziwiajmy, uczmy się od niej 
pradawnych reguł, ale nie wtrącajmy się w jej sprawy i nie przeszkadzajmy. 
Możemy co najwyżej zostawić w parku ślady swoich stóp. A co możemy 
z parku narodowego zabrać? Przede wszystkim śmieci. Poza tym zdjęcia 
i wspomnienia. Wspomnienia cudownych chwil są najważniejsze.

1  Ptaki szponiaste to grupa ptaków, które są 
drapieżnikami, to znaczy polują na inne zwierzęta. 
Ptaki te mają szpony, czyli ostre zakrzywione pazury.

2 Klępa to samica łosia.
3  Pustać to inaczej pustkowie, czyli pusty, niezalesiony 

i nieuprawiany obszar.

wieża obserwacyjna 
z widokiem 
na Bagno Ławki
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84 Wiosenne prace na polu

Wiesz już, że w parkach narodowych człowiek nie może nic zmieniać.  
Zupełnie inaczej jest na polu. Tu przyrodę organizuje człowiek. Na polu uprawia  
się rośliny. Z tych roślin produkuje się potem przede wszystkim żywność.

Polem opiekuje się rolnik. Rolnik dogląda pola prawie przez cały rok. 
Najwięcej pracy na polu jest wiosną, późnym latem oraz jesienią. Zimą 
gleba na polu pozostaje bez uprawy. Rolnik do pracy na polu używa 

specjalnych maszyn, które znacznie przyspieszają 
jego pracę oraz odciążają go od ciężkiej pracy 

fizycznej. Podstawowym pojazdem używanym 
na polu jest traktor, zwany ciągnikiem (na 
zdjęciu). Do traktora przyczepia się różne 
maszyny lub narzędzia. Wówczas można 
wykonywać różnorodne prace na polu, takie 

jak: oranie, sianie, nawożenie. 
Prace rolne na polu rozpoczynają się wiosną. 

Pierwszą pracą, jaką trzeba wówczas przeprowadzić, 
jest oranie. Rolnik orze za pomocą pługa przyczepionego do traktora 
(na zdjęciu). Polega to na odwracaniu wierzchniej warstwy gleby. 
Dzięki temu gleba jest napowietrzona i łatwo wchłania 
wodę. Oranie niszczy chwasty, którymi pole mogło 
zarosnąć od jesieni. 
Aby polepszyć jakość gleby, nawozi się ją. 
Najlepsze dla środowiska są nawozy naturalne 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. 
Maszyna, zwana rozrzutnikiem, rozrzuca nawóz 
po polu.

Wiosenne prace na polu
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1. Jak żyją rośliny i zwierzęta w parku narodowym, a jak – na polu?  
Na czym polega różnica? 

2. Co uprawia się na polu? Kto wykonuje prace na polu?
3. Jakie czynności wykonują rolnicy wiosną na polu? Jakich maszyn używają? 

Jakie rośliny sieją i sadzą? 
4.*  Z jakich roślin otrzymujemy: barszcz czerwony, płatki owsiane, płatki kukurydziane, 

cukier, sok marchwiowy, chleb?

Gdy pole jest już zaorane oraz odpowiednio nawiezione, można 
przystąpić do zasiewów. Wiosną sieje się zboża, na przykład: owies, 
jęczmień, żyto, pszenicę, proso. Sieje się też inne rośliny, między innymi: 
grykę, rzepak, słonecznik, kukurydzę; także warzywa, na przykład: buraki, 
marchew, pietruszkę. Sadzi się ziemniaki oraz sadzonki selera i kapusty. 
Do siania używa się siewnika, natomiast do sadzenia – sadzarki.

By rośliny lepiej rosły i miały dostęp do żyznych fragmentów gleby, chwasty 
na polu trzeba regularnie wyrywać. Roślinom zagrażają także choroby oraz 
szkodniki. Za szkodniki uważa się na przykład: myszy, mszyce, bielinka 
kapustnika, stonkę ziemniaczaną. Rolnik zapobiega tym 
zagrożeniom, stosując środki ochronne.

Dawniej rolnicy siali zboże ręcznie. Rolnik wsypywał 
na pole ziarno z chusty przywiązanej na szyi.

ciekawostka

kąkol

oset

bielinek 
kapustnik

stonka ziemniaczana

skrzyp

mak

chaber

Potem rolnik bronuje pole, to znaczy kruszy 
bryły ziemi i wyrównuje powierzchnię pola. Do 
tej pracy rolnik używa narzędzia zwanego broną. 
Bronuje się po to, by przykryć nasiona ziemią, 
a także by gleba była równomiernie nawieziona 

nawozem. Brona dodatkowo 
wyrównuje zagony, czyli pasy 
ziemi, wówczas rośliny równo 
rosną. Bronowanie także 
pomaga rolnikowi zwalczać 
chwasty (np. pokrzywy, osty, 
skrzypy, maki, chabry, kąkole).



86 Zasady pielęgnowania roślin doniczkowych

Wiesz już, że rośliny można uprawiać w ogrodzie oraz na polu. 
Ale rośliny można także hodować w domu czy w szkole. Są to rośliny 

doniczkowe. Pamiętajcie, różne rośliny mogą mieć odmienne wymagania.

Większość roślin 
doniczkowych 
dobrze czuje się 
w temperaturze 
pokojowej.

Rośliny potrzebują wody. Należy je 
podlewać systematycznie i z umia-
rem. Przy podlewaniu należy 
zwrócić uwagę, aby ani nie przelać 
korzeni, ani ich nie przesuszyć. 
Niektóre rośliny dobrze czują się, 
gdy liście są zroszone wodą.

Rośliny potrzebują 
światła. Jednak niektóre 
lubią go więcej, inne wolą 
miejsce nieco zacienione. 
Zatem nie wszystkie mogą 
być ustawione blisko 
okna. 

Światło

Roślinę doniczkową trzeba co jakiś 
czas przesadzać. Wówczas wymienia 
się doniczkę na większą i dosypuje się 
podłoża.

Odpowiednia doniczka
Rośliny wymagają odpowiedniego 
podłoża. Większość roślin potrzebuje do 
rozwoju żyznej ziemi, ale niektóre lepiej 
rosną w piasku. 

Podłoże

Temperatura

Rośliny oddychają, zatem 
do życia potrzebują 
również powietrza.

Powietrze

Woda

Zasady pielęgnowania roślin doniczkowych
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1. Na podstawie tekstu i własnych doświadczeń powiedz, co jest potrzebne roślinom do życia. 
2. Ustalcie nazwy roślin doniczkowych, które znajdują się w waszej sali. Dowiedzcie się, jakie 

mają wymagania.
3. Wspólnie z rodzicem wybierz w domu roślinę doniczkową, którą chciałabyś/chciałbyś 

hodować. Dowiedz się, jaką ma nazwę i jak się ją pielęgnuje. Zebrane informacje  
zapisz lub przedstaw za pomocą rysunku w zeszycie. 

Co się dzieje, gdy roślina nie ma dostępu 
do światła słonecznego?

Potrzebne będą: dwie rośliny doniczkowe 
(najlepiej tego samego gatunku).

Wykonanie: Jedną z roślin postaw w miejscu, 
gdzie dociera światło słoneczne, a drugą 
w ciemnym pomieszczeniu bez dopływu 
światła słonecznego. Obie rośliny podlewaj 

regularnie. Obserwuj je przez około trzy 
tygodnie. Wyniki obserwacji notuj raz 
w tygodniu w zeszycie. 

Odpowiedz na pytania:
•  Czy twoje przypuszczenia się sprawdziły?
•  Jak myślałam/myślałem, a jak jest?
•  Co zaobserwowałaś/zaobserwowałeś?
•  Dlaczego tak się stało?

Doświadczenie 1. Dlaczego roślina potrzebuje światła?

Doświadczenie 2. Dlaczego roślina potrzebuje odpowiedniego podłoża?

Dracena: wilgotne 
powietrze, jasne miejsce, ale 
nie bezpośrednio na słońcu, 
podlewanie umiarkowane, 
np. raz w tygodniu 

Echinocactus (czytaj: echinokaktus) 
(rodzaj kaktusa): stanowisko słoneczne 
i ciepłe, piaszczyste podłoże, podlewanie 
rzadkie, zimą można zanieść do piwnicy

Cyklamen: dużo światła, 
ale nie bezpośrednio 
na słońcu, wilgotne 
powietrze, podlewanie 
do podstawki

Niecierpek: miejsce 
oświetlone, ale nie 
bezpośrednio na 
słońcu, wilgotne 
i żyzne podłoże

Co się dzieje, gdy roślina nie ma dostępu 
do podłoża?

Potrzebne będą: dwie rośliny doniczkowe 
z korzeniami, ziemia do kwiatów, wata, miska 
z wodą, dwie doniczki. 

Wykonanie: Jedną z roślin włóż do doniczki 
wypełnionej ziemią. Drugiej umyj korzenie 
w wodzie, tak aby nie było na nich ziemi, 
i włóż do doniczki wypełnionej watą. Obie 
doniczki postaw w miejscu, gdzie dociera 

światło słoneczne. Przez trzy tygodnie 
podlewaj regularnie rośliny i obserwuj 
ich wzrost. Wyniki obserwacji notuj raz 
w tygodniu w zeszycie. 

Odpowiedz na pytania:
•  Czy twoje przypuszczenia się sprawdziły?
•  Jak myślałam/myślałem, a jak jest?
•  Co zaobserwowałaś/zaobserwowałeś?
•  Dlaczego tak się stało?
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1. Wymień elementy budowy rośliny. Jaką funkcję pełnią poszczególne części rośliny? 
2. Które części rośliny rosną w ziemi, a które nad ziemią? 
3. Zgromadźcie rośliny, między innymi jadalne. Zaobserwujcie ich budowę oraz 

wygląd poszczególnych części. Jakiego kształtu oraz barwy są łodygi, liście, 
korzenie, owoce, nasiona bądź kwiaty zgromadzonych przez was roślin? 

owoc 
Owoc rośliny zawiera nasiono. Owoc chroni je 
podczas rozsiewania i kiełkowania. Z nasiona kiełkuje 
nowa roślina. Owoc słonecznika składa się z łupinki 
– twardej osłonki, którą łuskamy przed zjedzeniem – 
oraz nasiona, które zjadamy.

kwiat
Kwiat umożliwia 
roślinie 
rozmnażanie się.

liść 
Liście zapewniają 
roślinie 
odżywianie.

łodyga
Łodyga rozprowadza wodę 
i sole mineralne z korzenia 
do pozostałych części rośliny 
(liści, kwiatów, owoców). 
Podtrzymuje roślinę 
w odpowiedniej pozycji. 
Wznosi ją na wysokość 
umożliwiającą skuteczne 
korzystanie ze światła,  
a także zapylanie 
i rozsiewanie nasion. 
Magazynuje substancje 
odżywcze, wodę i sole 
mineralne. 

korzeń 
Korzeń utrzymuje 

roślinę w glebie. 
Czerpie z niej wodę 

i sole mineralne. 

nasiono

owoc

Ciekawe życie roślin 
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1. Powiedz, czego dowiedziałaś się/dowiedziałeś się o słoneczniku zwyczajnym. 
2.* Dowiedz się, co można otrzymać z nasion słonecznika. 

Co się dzieje, gdy roślina 
pobiera zabarwioną wodę?
Przygotujcie: kilka białych roślin 
kwitnących wiosną (np. stokrotek), 
naczynie z wodą zabarwioną 
barwnikiem spożywczym. 

Wykonanie: Wstawcie kwiaty do 
naczynia z zabarwioną wodą. 

Kolejnego dnia przyjrzyjcie się roślinie. 

Która część rośliny pobiera 
i transportuje wodę oraz 
rozpuszczone w niej substancje? 

Odpowiedzcie na pytania:

•  Czy wasze przypuszczenia się 
sprawdziły?

•  Jak myśleliście, a jak jest?
•  Co zaobserwowaliście?
•  Dlaczego tak się stało?

Wykonanie: Przykryjcie roślinę 
doniczkową woreczkiem 
foliowym. Owińcie łodygę 
woreczkiem ciasno, ale 
ostrożnie, aby nie uszkodzić 
rośliny. Dokładnie zaklejcie 
taśmą klejącą otwór woreczka. 

Kolejnego dnia przyjrzyjcie 
się roślinie. Co zbiera się 
wewnątrz woreczka? 

Odpowiedzcie na pytania:

•  Czy wasze przypuszczenia  
się sprawdziły?

•  Jak myśleliście, a jak jest?

•  Co zaobserwowaliście?

•  Dlaczego tak się stało?

Doświadczenie 1. Kwiaty w zabarwionej wodzie

Doświadczenie 2. Roślina w woreczku

Przygotujcie: 

woreczek 
foliowy

taśma klejąca

Co się dzieje, gdy roślinę przykryjemy woreczkiem foliowym?

Słonecznik zwyczajny jest uprawiany w Polsce i wielu krajach  
Europy. W ciągu dnia jego kwiat zwrócony jest zawsze w stronę  
słońca. Stąd pochodzi nazwa rośliny. Słonecznik jest bardzo wysoki. 
Osiąga 2–3 m wysokości, czyli tyle, ile dwóch uczniów klasy drugiej 
postawionych jeden na drugim. Kiedyś w Chinach z łodygi tej rośliny 
produkowano papier. Liście słonecznika mają kształt serca i są tak 
duże, że można ich używać jak parasola. Nasiona są bardzo smaczne 
i zawierają wiele witamin oraz pożywnych tłuszczów. 

 Poznajcie ciekawostki o słoneczniku zwyczajnym i wykonajcie doświadczenia.



Jak to się dzieje, że z kwiatu powstają owoce? Otóż kwiat wabi owady 
latające, szczególnie pszczoły, kolorami płatków oraz nektarem, który 
wydziela intensywny zapach. Owady uwielbiają słodki nektar kwiatów. 
Gdy owad poczuje zapach nektaru, przylatuje do kwiatu i na nim 
siada. Wówczas pyłek kwiatowy przykleja się do pokrytych włoskami 
nóżek owada. Potem owad leci do następnego kwiatu i jednocześnie 
przenosi pyłek na jego słupek. Gdy pyłek kwiatu dotknie słupka innego 
kwiatu, dochodzi do zapylenia. Słupek rozrasta się i przekształca 
w owoc, a płatki i pręciki więdną oraz usychają. Stopniowo owoc rośnie 
i dojrzewa. W owocu znajduje się nasiono lub wiele nasionek. To 
z nich w odpowiednich warunkach rozwinie się nowa roślina. Owoc nie 
powstanie z kwiatu, który nie zostanie zapylony.

Kwiaty roślin pełnią bardzo ważną funkcję. Dzięki nim powstają owoce, 
w których są nasiona. Z nasion rosną nowe rośliny. W ten sposób roślin 

przybywa, czyli rozmnażają się.

płatki korony 
– wabią owady 

słupek  
– z niego 
powstanie 
owoc

pręciki – wytwarzają 
pyłek kwiatowy

kielich  
– chroni  
wnętrze kwiatu 
(pręciki i słupek)

kwiat drzewa 
owocowego

wewnątrz
pestki znajduje się nasiono

Kwiaty roślin pod lupą
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1. Po co kwitną rośliny? Z jakich elementów jest zbudowany kwiat? 
2. Jaką rolę w zapylaniu kwiatów pełnią latające owady, a szczególnie pszczoły? 

Jak dochodzi do zapylenia? Jak powstaje owoc?
3. Wybierzcie się na spacer do parku, ogrodu lub sadu. Uważnie poobserwujcie 

kwiaty. Jaki mają kolor, wielkość, kształt i zapach? 
4. Wskaż i nazwij poszczególne części kwiatu na wybranym drzewie owocowym. 

Produkują nektar i pyłek, który 
jest pożywieniem owadów.

Z nich powstają owoce, które są 
pożywieniem dla ludzi i zwierząt.
Z nasionek owoców wyrastają 
nowe rośliny.

Mogą być pokarmem zwierząt. Ludzie także 
spożywają niektóre jadalne gatunki kwiatów,  
na przykład:

poziomka
jabłoństokrotka

róża

nagietek

nasturcja

bratek
Są dekoracją naszych 
ogrodów oraz wnętrz 
domów.

Pożyteczne kwiaty

Kwiaty roślin pod lupą 91
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Dziś Ortograffki zebrały się w ogródku Bliźniaka RZ. 
Zapisały i przedstawiły w żartobliwy sposób to, co w nim 
znalazły. Przeczytaj te wyrazy. Co zwróciło twoją uwagę?

•  Napisz wyrazy z rz palcem w powietrzu, na ławce, a na koniec zapisz je z pamięci 
w zeszycie.

•  Ułóż pytanie do wybranego wyrazu z rz i zadaj je koledze lub koleżance.

1. Zapisz wyrazy w zeszycie w kolejności alfabetycznej.

zwierzęta  jarzębina  burza  narzędzia  rzeźba  talerz  kołnierz

1. Przeczytaj wyrazy z rz zapisane na obrazku Ortograffka.

•  Przygotujcie klasową zgadywankę. Niech każdy uczestnik zapisze na karteczce 
wybrany wyraz z rz nazywający czynność. Wszystkie kartki z wyrazami umieśćcie 
w woreczku. Po kolei losujcie kartkę, czytajcie po cichu wyraz, a następnie ilustrujcie 
go za pomocą gestu, ruchu i miny. Pozostali niech odgadują nazwę czynności. 
Po odgadnięciu sprawdzajcie wyraz zapisany na kartce i zapiszcie go w zeszycie.

2. Przeczytaj kilka razy żartobliwe zdania, w których twój język musi się napracować, 
by poprawnie powiedzieć wszystkie głoski. Powtórz je z pamięci, a następnie zapisz 
w zeszycie. Sprawdź, czy wszystkie wyrazy zostały przez ciebie poprawnie zapisane.
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•  Wymyśl inne zdanie tego typu.

Pewien odkurzacz dostał sapki,
bo zamiast kurzu wciągnął klapki.

Marzyciel na wierzbie siedzi.
Śmieją się z niego sąsiedzi.Rzeźbi rzeźbiarz rzeźbę nad rzeką.

Perz przy perzu tkwi na talerzu.

Para zwierząt dobrana: owca obok barana.

Węgorz do węgorza mówi czule:
„Zanurzamy się w rzecznym mule”.
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94 Życie pszczół

– Jak wygląda mieszkanie i życie pszczół?
– Wszystkie pszczoły żyją w dużych grupach, w takich jakby miastach. 
Budują z wosku plastry składające się z komórek, w których wychowują 
swoje dzieci i przechowują pokarm. W ulu rządzi królowa matka – jest 
większa od zwykłej pszczoły. Tylko ona znosi jaja. W ulu mieszkają 
robotnice i trutnie. Robotnice budują i czyszczą plastry, karmią larwy, 
bronią gniazda i zbierają nektar. A trutnie w czasie lotu godowego 
dostarczają królowej substancję potrzebną do powstania jaj.
– Jak pszczoły robią miód?
– Pszczoły zbierają nektar, pyłek z kwiatów i spadź* pochodzącą z drzew. 
Gromadzą je w specjalnych koszyczkach, które znajdują się na tylnej 
parze odnóży. Gdy koszyczki są napełnione, pszczoły wracają do ula. 
Zebrane zapasy przechowują w ulu w plastrach. Tam dojrzewa miód. 
– Dlaczego pszczoły są takimi ważnymi owadami?
– Pszczoły zapylają rośliny. Odwiedzają miliony kwiatów, więc bez nich 
wiele owoców nie mogłoby się rozwinąć. Tam, gdzie są pszczoły, są 
urodzajne plony.

Życie pszczół

1 2 3 4 5

1.  Królowa składa jajo.
2.   Z jaja wylęga się larwa i jest 

karmiona przez pszczoły robotnice. 
3.   Po pewnym czasie larwa tworzy 

kokon, czyli ochronny pancerz, 
i zmienia się w poczwarkę. 

4.   W kokonie poczwarka przeobraża się 
w dorosłą pszczołę. 

5.   Dorosły owad wydostaje się  
na zewnątrz.

Od jaja do dorosłego owada

Owady latające zapylają kwiaty i dzięki nim powstają owoce. 
Owady potrafią jeszcze więcej. Na przykład pszczoły produkują 
miód. Bardzo słodką historię opowie nam dziadek Janka, 
który ma pasiekę i jest pszczelarzem.

*  Spadź to słodka ciecz 
występująca latem 
w postaci kropel na 
niektórych drzewach.

95Życie pszczół

koszyczek 

1. Kto wchodzi w skład pszczelej rodziny? Jakie są role jej członków? Które pszczoły 
uczestniczą w produkcji miodu? 

2. Jak powstaje miód? Do czego ludzie wykorzystują miód wytwarzany przez 
pszczoły? 

3. Co by było, gdyby zabrakło pszczół? Znajdź w internecie informacje o akcji 
„Adoptuj pszczołę”.

4.* Do czego wykorzystuje się wosk i kit pszczeli?
5.    Znajdź w tekście rozmowy wyraz „pszczoła” oraz wyrazy należące do jego rodziny. 

Zapisz w zeszycie rodzinę tego wyrazu. 

Już znasz zasadę, że po literach: p, b, t, d, k, g, w, j, ch piszemy rz. 
Jednak zdarzają się wyjątki od tej zasady. Jednym z wyjątków jest 
pisownia wyrazu pszczoła. Zauważ, że w tym wyrazie po p występuje sz. 

Kwiaty najczęściej odwiedzane przez pszczoły:

robinia, 
błędnie zwana 

akacją

koniczyna

lipa

gryka

Pszczoła pod lupą



96 Leśne miasto

– Chodźcie za mną, pokażę wam leśne miasto – mówi tata do dzieci. 
Zabrzmiało to tajemniczo, dlatego Janek i Amelka chętnie ruszają za 
rodzicem. Idą jedno za drugim, przeskakując przez powalone pnie 
drzew, odgarniając tu i ówdzie gałęzie krzewów. W pewnej chwili tata 
staje i mówi: 
– To tu! Spójrzcie. 
Janek i Amelka widzą wysoką na metr konstrukcję składającą się z igieł, 
szyszek, kawałków gałązek, kory i liści. 
– Jaka niezwykła budowla – szepcze Amelka. 
– Nigdy nie widziałem czegoś podobnego! Co to jest, tato? – pyta 
zachwycony Janek.
– Tu jest miasto mrówek – odpowiada tata i dodaje: – Może tu mieszkać 
nawet milion mrówek. To jest kopiec, który mrówki bezustannie 

Leśne miasto

97 Leśne miasto

rozbudowują, znosząc budulec z różnych stron lasu. Ten kopiec stanowi 
część nadziemną. A pod ziemią znajduje się gniazdo mrówek. Prowadzą 
do niego liczne tunele i korytarze. Ciągną się one nawet kilka metrów. 
Oczywiście najważniejszą mrówką w gnieździe jest królowa. Królowa 
zazwyczaj jest największa. Jej zadaniem jest znoszenie jaj. W całym 
gnieździe tylko królowa jest do tego zdolna. Największą grupę 
w mrowisku tworzą robotnice. Inne mrówki są żołnierzami. Ich 
zadaniem jest obrona gniazda. Niektóre robotnice opiekują się jajami 
i larwami. Robotnice również pracują nad rozbudową gniazda oraz 
zdobywają pożywienie. To dlatego czasami wędrują po lesie, pokonując 
duże odległości… 
– Tato, Amelko, zerknijcie na te mrówki. One ciągną patyk! – przerywa 
tacie podekscytowany Janek. 
– Jesteś dobrym obserwatorem, Janku. Mrówki umieją uporać się 
z ciężarem większym od nich samych. Właśnie dlatego mówimy o tych 
owadach, że są pracowite i potrafią współpracować ze sobą. 
Amelka spogląda na tatę i z uśmiechem dodaje: 
– A babcia powiedziała do mnie podczas robienia porządku w pokoju: 
„Jesteś pracowita jak mróweczka”. Hi, hi… 
– To prawda. – Janek kiwa głową z uznaniem, a potem wskazuje palcem 
na tablicę i czyta na głos informacje na niej zawarte.

1. Która informacja o leśnych mrówkach przedstawiona w czytance zainteresowała cię 
najbardziej? Dlaczego? 

2. Porozmawiajcie w klasie, jak można dbać o mrowiska.
3. Jakie znaczenie mają mrówki dla zdrowia lasów? 
4. Wyjaśnij, jak rozumiesz powiedzenie „być pracowitym jak mrówka”.
5. Przeczytaj wyrazy zapisane na etykietach. Zapisz w zeszycie te wyrazy, które należą 

do rodziny wyrazu „mrówka”. Uzasadnij pisownię ó w wyrazach.



1. Przeczytajcie wiersz z podziałem na role. 
2. Odpowiedz na podstawie wiersza, z jakim problemem zgłosiła się stonka do żuka. 

W jaki sposób żuk pomógł stonce? Co ważnego jej powiedział?  Jak sądzisz, co to 
znaczy „być sobą”? Dlaczego wiara w siebie jest ważna?

3. Znajdź w wierszu najważniejsze zdanie – przesłanie. Przepisz je starannie do zeszytu. 
4. Porozmawiajcie w klasie na temat niesienia pomocy innym. Czy pomagając komuś, 

powinniśmy oczekiwać wdzięczności? Uzasadnijcie swoje zdanie. Wyjaśnijcie, co to 
znaczy bezinteresowna pomoc. 

5. Znajdź w wierszu nazwy zwierząt. Ułóż z nimi zdania. 
6. Wyszukaj w wierszu wyrazy z ż. Zapisz je w zeszycie, zaznaczając kolorową kredką 

litery ż w wyrazach. 

– Ech, piękna stonko – żuk się odezwał  
– ja tam na modzie wcale się nie znam. 
Powiem ci jedno, tak jak należy, 
musisz po prostu w siebie uwierzyć.

Być może kropki są teraz modne 
i do noszenia bardzo wygodne, 
ale i paski prym w świecie wiodą. 
Chcesz być ceniona? Pozostań sobą!

Arkadiusz Łakomiak 

Żuk i stonka 
Przybiegła stonka do pana żuka: 
– Pan mi wybaczy, ja kropek szukam. 
Doszła wiadomość do moich uszu, 
że możesz pomóc, skarabeuszu.

Wokół są sarny i biedroneczki, 
które wspaniałe mają kropeczki. 
A ja mam dziesięć pasków na grzbiecie, 
lecz moda na nie minęła w świecie.

Bez kropek czuję się nieporadna 
i nieszczęśliwa, ani też ładna. 
Całymi dniami przebywam w domu,  
bo nie podobam się już nikomu.

W kącikuczytelniczymBratka
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1. W Wieżowcu Ż znajduje się wystawa zdjęć zwierząt. 
Obejrzyj wystawę i powiedz, co zwróciło twoją uwagę. 
Co wspólnego mają nazwy tych zwierząt? 

2.   Przyjrzyj się wyrazom z ż. Pomyśl o skojarzeniach litery ż z wyglądem 
zwierząt, w których nazwach występuje. Zapamiętaj pisownię tych 
wyrazów. 

4.  Ułóżcie w parach opowiadanie z wyrazami z kart. 

3.   Napisz po kolei każdy wyraz z kart z zadania 4. palcem w powietrzu, 
na ławce, a na koniec na literze Ż wykonanej z paska papieru. 

•  Zapiszcie je w zeszytach.

5.  Zapisz w zeszycie wyrazy od najkrótszego do najdłuższego. 
filiżanka  jeżyny  plaża  ryż  żarówka  łoże  żaglówka

6.   Przeczytaj wyrazy z ż zapisane w wężu wyrazowym Ortograffka. Zilustruj wybrane 
wyrazy z ż w słowniczku trudnych wyrazów. 

mżawkabandażnożyczkizbożele
żakłyżeczkaróżażon

kilpożarstrażak

Zapraszamy do  
Wieżowca Ż. 

nosorożec

żubr wyżeł żyrafa

piżmak

żmija

żaba
żuk

czyżyk



Co wiemy o liczbach dwucyfrowych?

1. Policz i powiedz, ile jest:

10 sztuk

10 sztuk
10 sztuk

10 sztuk

10
 sz

tuk

kredek kopert koralików

2. Policz zamalowane kratki. Jakie liczby przedstawiają? Ile to dziesiątek, a ile 
jedności? Przepisz zdania do zeszytu, odpowiednio je uzupełniając.

Liczba …  to …  D i …  J. Liczba …  to …  D i …  J. Liczba …  to …  D i …  J.

3. Jakie liczby dwucyfrowe ukryły się pod znakami zapytania?

76, ? , 78, 79, ? , ? , 82, 83, ? , 85
•  Zapisz w zeszycie liczby większe od 37, ale mniejsze od 50.

4. Przeczytaj liczby dwucyfrowe.

25, 14, 57, 64, 38, 99, 42, 84, 73, 44
•  Powiedz, ile każda z nich ma dziesiątek, a ile – jedności.
•  Która z podanych liczb dwucyfrowych jest najmniejsza, a która – największa?
•  Wybierz spośród podanych liczb te, które mają taką samą cyfrę jedności, i zapisz je 

w zeszycie od najmniejszej do największej. 

5. Zapisz w zeszycie wszystkie liczby dwucyfrowe, które można utworzyć z cyfr 3, 5, 6. 
Cyfry w liczbie nie mogą się powtarzać.

484 dziesiątki
4D

8 jedności
8J

Przypominam, że liczby od 10 do 99 zapisuje się 
dwiema cyframi: cyfrą dziesiątek i cyfrą jedności.

100 101Dodajemy i odejmujemy liczby do 100

1. Ile kredek jest razem?

22 + 30 = 20 + 30 + 2 = 50 + 2 = ?

2. Ile kredek zostało?

52 – 30 = 50 – 30 + 2 = 20 + 2 = ?

3. Oblicz, ile tu jest koralików. Wykonaj działania poznanym sposobem. Zapisz je w zeszycie.

67 + 30 = ? 44 + 40 = ?

4. Oblicz, ile kratek zostanie po skreśleniu. Wykonaj działania poznanym sposobem. 
Zapisz je w zeszycie.

73 – 30 = ? 49 – 20 = ?

Najpierw 
dodajemy 
dziesiątki,  
a potem – 
jedności.

Tutaj 
odejmujemy 
dziesiątki.



102 Dodajemy i odejmujemy liczby do 100

1. Ile kredek jest razem?

Najpierw dokładamy 3 kredki, żeby utworzyć dziesiątkę. 
Potem dodajemy pozostałe 2 kredki.

27 + 5 = 27 + 3 + 2 = 30 + 2 = ?

2. Ile kredek zostało?

Najpierw zabieramy 2 kredki. Pozostałe 3 kredki zabieramy 
z pełnej dziesiątki.

32 – 5 = 32 – 2 – 3 = 30 – 3 = ?

3. Oblicz, ile tu jest koralików. Wykonaj działania poznanym sposobem. Zapisz je w zeszycie.

36 + 7 = ? 49 + 6 = ? 68 + 8 = ?

4. Oblicz, ile kratek zostanie po skreśleniu. Wykonaj działania 
poznanym sposobem. Zapisz je w zeszycie.

38 – 9 = ? 51 – 8 = ? 84 – 6 = ?

103Czy wynik odejmowania możemy sprawdzić? 

1. W klasie 2a jest 11 chłopców i 10 dziewcząt. Ile dzieci jest w klasie?

• Dziewczynki wyszły na badania do gabinetu lekarskiego. Ile dzieci zostało?
• Po powrocie dziewczynek do gabinetu udali się chłopcy. Ile dzieci zostało?

Zapisz rozwiązania zadań w zeszycie i przyjrzyj się im dokładnie. Co zauważasz?

2. Dzieci na przerwie bawiły się klockami. W pudełku było 35 klocków.

Dzieci wyjęły z pudełka 
15 klocków. Ile klocków 

zostało w pudełku?

Po przerwie dzieci włożyły 
klocki do pudełka. 

Ile klocków jest w pudełku?

35 – 15 = 20 20 + 15 = 35 
−15

35 20

+15
• Zwróć uwagę, jakie wykonano działania i w jaki sposób umieszczono je na grafie.

3. Zapisz działania w zeszycie i je oblicz. Wykonaj do nich sprawdzenia i narysuj grafy.

56 – 8 = ? 73 – 7 = ? 86 – 59 = ?

4. Uczniowie klasy 2a często wypożyczają książki z klasowej biblioteczki. Obecnie dzieci 
wypożyczyły 20 książek, a na półce zostały 42 książki. Ile książek zgromadzono 
w klasowej biblioteczce? −20

42

+20

?
?  – 20 = 42

42 + 20 = ?



104 Dodatkowe ćwiczenia dla usprawnienia

1.  Klasa 2a robiła na zajęciach surówkę i sok z marchewek i jabłek. Dzieci 
przyniosły do klasy 56 marchewek i 40 jabłek. Ile było razem wszystkich 
produktów?

•  O ile więcej było marchewek niż jabłek?

2. Do wykonania surówki uczniowie zużyli 26 marchewek i 10 jabłek. Ile marchewek 
i jabłek zostało do wykonania soku?

•  Czego zostało więcej: marchewek czy jabłek?

3. Dzieci postanowiły poczęstować uczniów innych klas drugich wykonanym przez 
siebie sokiem. Wlały sok do 60 małych kubeczków. Zaniosły 20 kubeczków do klasy 
2b i 19 kubeczków do klasy 2c. Ile kubeczków soku zaniosły dzieci do klasy 2b i 2c?

•  W sali zostało tyle samo kubeczków, co uczniów klasy 2a. Ile kubeczków soku 
zostało w klasie? Ilu uczniów liczy klasa 2a?

4. Uczniowie rozłożyli surówkę na białe i niebieskie talerzyki. Białych talerzyków było 
15, a resztę stanowiły talerzyki niebieskie. Ile było wszystkich talerzyków? 
Przekształć zadanie w taki sposób, by można je było rozwiązać.

5. Kilkoro dzieci z klasy 2a poszło poczęstować surówką pracowników szkoły. Były 
to 4 dziewczynki i chłopcy – o jednego więcej od dziewczynek. Ile dzieci wyszło 
z klasy?

•  Ile dzieci zostało w klasie?

Skorzystaj z informacji zawartej w zadaniu 3. Napisz w zeszycie rozwiązanie zadania 
i sprawdzenie. Narysuj graf.

6.* Z dwóch marchewek i jednego jabłka można otrzymać sok wystarczający na 
zapełnienie 2 kubeczków. Ile marchewek i ile jabłek potrzeba do zrobienia soku, 
którym można zapełnić 12 kubeczków? Wykonaj w zeszycie rysunek do zadania 
i zapisz obliczenia.

+
105Szukamy składników sumy

1. Jakie liczby należy wpisać w okienka? Jak zmieniają się wyniki dodawania? 
W których tabelkach sumy mają takie same cyfry jedności, a w których – 
dziesiątek? Dlaczego? Jakie będą kolejne działania w tabelkach?

+ ?

?

12 15
22 25

35

+ ?

?
12

32

42
52
62

+ ?

?

23
22

24
25
26

+ ?

?23
22

5121
52

2. Jola i Paulina grają w grę planszową. Pionek 
Pauliny stoi na 40 polu, a pionek Joli 
znajduje się na 54 polu. Ile pól do 
przodu musi się przesunąć 
Paulina, by dogonić Jolę?

3. Adam i Janek grali w kości. W pierwszej turze Adam zdobył 32 punkty, a Janek – 
trochę więcej od Adama. Razem mieli 72 punkty. Ile punktów zdobył Janek?

•  Ile punktów zdobył Adam w drugiej i trzeciej turze?

•  W której turze był remis?

Janek

RAZEM

Adam
45

druga tura

85

?32

72

pierwsza tura

?

trzecia tura

30
60

?

4. Iga i Milena bawiły się żetonami. Wyciągnęły z woreczka 65 żetonów w kolorze 
białym, zielonym i niebieskim. Białych żetonów było 20, a suma białych i zielonych 
żetonów wynosiła 40. Ile było zielonych, a ile – niebieskich żetonów?

20

40

65

białe zielone niebieskie razem

+ +



106 Powtórkowy zawrót głowy

1. Podaj liczbę dwucyfrową:

•  która jest większa od 80, a jej cyfra jedności jest równa cyfrze dziesiątek – 
wymień wszystkie możliwości.

•  której cyfra dziesiątek jest większa o 8 od cyfry jedności – wymień wszystkie 
możliwości. 

2. W sklepie sportowym na jednej z półek leżały różne przedmioty.

20 zł

15 zł

30 zł

10 zł

?

•  Wartość wszystkich przedmiotów zgromadzonych na półce to 100 zł. Ile kosztują 
szachy?

•  Co możesz kupić za 50 zł?

•  Ile reszty otrzymasz z 50 zł, gdy kupisz rakietki do ping-ponga?

•  Co jest droższe: piłka nożna i skakanka czy ringo i szachy?

3. W autobusie było 36 osób. Na przystanku wsiadło 7 osób. Ile osób jest obecnie 
w autobusie? 

•  Na kolejnym przystanku wysiadło 7 
osób. Ile osób zostało?

4. Ala miała w skarbonce 15 zł. Tata włożył jej do skarbonki pewną kwotę pieniędzy. 
Po przeliczeniu okazało się, że Ala ma teraz 35 zł. Ile pieniędzy dostała od taty?
Napisz w zeszycie rozwiązanie. Sprawdź je i narysuj graf.

5.* Suma liczb wynosi 87. Jeżeli zamienimy miejscami cyfrę dziesiątek z cyfrą jedności 
tej sumy, to otrzymamy jeden ze składników. Jaki jest drugi składnik?

?  + ?  = 87

107

1.  �Michał�i Janek�wybrali�się�na�wiosenny�spacer�nad�morze.�Po�powrocie�
namalowali�obrazki.�Czym�różnią�się�te�obrazki?�Jak�nazywają�się�linie�
zaznaczone�na�rysunkach?

Linia pro�a Linia krzywa

2. Podczas�spaceru�chłopcy�widzieli�statki�stojące�na�redzie*.�Niedługo�po�ich�
powrocie�do�domu�statki�wpłynęły�do�portu.�Który�z nich�pokonał�krótszą�trasę?
Przeczytaj�informację�podaną�przez�Bratka.�Wskaż�odcinek.

Odcinek to fragment linii prostej 
oznaczony dwoma punktami. 

Port

Port

*��Reda�to�„poczekalnia�dla�statków”,�część�morza�przed�
portem,�gdzie�statki�oczekują�na�wpłynięcie�do�portu.

3. Chłopcy,�wracając�ze�spaceru,�szli�drogą�składającą�się�z kilku�odcinków.�Policz,�ile�
odcinków�miała�ta�droga.�Który�odcinek�drogi�jest�najdłuższy,�a który�–�najkrótszy?�
Zmierz�za�pomocą�linijki.

Linia, która składa się z kilku 
odcinków, to łamana.

•��Po�przebyciu�każdego�odcinka�chłopcy�odpoczywali.�Ile�przerw�podczas�wędrówki�
zrobili�sobie�chłopcy?

Mierzymy odcinki



108 Mierzymy odcinki

1. Iga�i Zosia�mierzyły�odcinki.�Która�z nich�zrobiła�to�poprawnie?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Przypomnę ci teraz – zacznij mierzyć od zera.

2. Celina�i Jola�rysowały�odcinki�różnej�długości.�Celina�narysowała�odcinek�długości�
5�cm,�a Jola�odcinek�o 5�cm�dłuższy�od�odcinka�Celiny.�Zmierz�wszystkie�odcinki�
i powiedz,�który�z nich�narysowała�Celina,�a który�–�Jola.

A

I

G

H

C

E

F
DB

J

Punkty na końcach odcinka oznacza się wielkimi literami.

3.* Lena�narysowała�kwadrat�i prostokąt. 
Po�zmierzeniu�boków�narysowanych�figur�Lena�
stwierdziła:�„Mój�prostokąt�mogę�podzielić�na�trzy�
takie�kwadraty”.�Zmierz�długość�boku�kwadratu�
i oblicz,�jaką�długość�mają�boki�prostokąta.�

4. Zabawa�„Z wizytą�u krawca”
Dobierzcie�się�w pary.�Ustalcie,�kto�jest�krawcem,�a kto�klientem.�Wyobraźcie�sobie,�
że�chcecie�uszyć�u krawca�ubranie�na�miarę.�Za�pomocą�miary�krawieckiej�krawiec�
zmierzy:

szerokość ramion długość rękawa długość pleców długość spodni

Potem�zamieńcie�się�rolami.�Zapiszcie�wyniki�pomiarów�i je�porównajcie.

Boki figur to odcinki.

109Czym jest metr?

1. Przyjrzyj�się�przedstawionym�na�rysunku�miarom�i dopasuj�do�nich�nazwę:�
miarka krawiecka,�liniał tablicowy,�taśma miernicza,� 

miara stolarska składana.

1 metr  
to 100 centymetrów

1 m = 100 cm
Do odmierzenia metra 

możesz użyć pokazanych  
na rysunku przedmiotów.

2. Uczniowie�klasy�2a�zmierzyli�swoją�salę.�Krótszy�bok�sali�miał 
10�m,�a dłuższy�miał�2�metry�więcej.�Jaką�długość�miał�dłuższy�
bok�klasy?

•��Jaką�długość�miały�wszystkie�boki�razem?

3. Wzdłuż�dłuższego�boku�sali�ustawiono�ławki.�Pierwszą�i ostatnią�ławkę�w rzędzie�
ustawiono�w odległości�2�metrów�od�ścian.�Odległość�między�ławkami�wynosi�
również�2�m.�Ile�ławek�ustawiono�w jednym�rzędzie?

2 m 2 m
?

•��Ile�ławek�zmieści�się�w dwóch�rzędach?
•��Jaka�jest�odległość�między�pierwszą�a ostatnią�ławką?
•��Ile�dzieci�będzie�mogło�usiąść�w dwóch�rzędach�ławek,�jeśli�przy�jednej�ławce�
usiądzie�dwóch�uczniów?

4.*�Uczniowie�zmierzyli�również�dywan�w sali�lekcyjnej.�Okazało�się,�że�długość�
i szerokość�dywanu�wynoszą�razem�7�m.�Dłuższy�bok�ma�o 1�m�więcej�niż�krótszy.�
Oblicz,�jakie�wymiary�ma�dywan.

5. Zabawa�„Mierzymy�naszą�salę”
Podzielcie�się�na�grupy.�Za�pomocą�taśmy�mierniczej�zmierzcie�długość�i szerokość�
waszej�klasy.�Zastanówcie�się,�co�zrobić,�gdy�taśma�będzie�za�krótka.�Zapiszcie�pomiary�
i porównajcie�je�z pomiarami�innych�grup.�Jeżeli�wyjdą�wam�inne�wyniki,�spróbujcie�
wyjaśnić�przyczynę�tych�różnic.�

10 m
...?



110 Czym jest metr?

1. �Sala�gimnastyczna�w szkole�Janka�ma�wymiary�boiska�do�koszykówki.�
Przeczytaj�informacje�w dymkach�i rozwiąż�zagadkę,�którą�Bratek�zadał�
Jankowi.

Od dwóch 
szerokości boiska 

odejmij dwa 
metry. Wiem,  

że szerokość 
boiska to 15 m. 
Ale ile wynosi jego 
długość?

2. Przed�szkołą�znajduje�się�boisko�do�piłki�nożnej.�Długość�boiska�to�100�m. 
Ile�wynosi�szerokość�boiska,�jeśli�różnica�między�dłuższym�i krótszym�bokiem�
boiska�wynosi�36�m?�Szerokość�boiska�jest�jego�krótszym�bokiem.

3. Za�szkołą�zbudowano�plac�zabaw�
i ogródek�szkolny.�Ogródek�ma�
kształt�kwadratu.�Oblicz,�jaką�
długość�ma�jeden�bok�ogródka.

•��Ogrodzono�już�plac�zabaw.�Ile�
metrów�siatki�zużyto�na�ten�cel?

•��Ile�siatki�trzeba�dokupić,�by�ogrodzić�
pozostałe�dwa�boki�ogródka?

4. Długość�ścieżki�między�boiskiem�a placem�zabaw�wynosi�98�m.�Przyjrzyj�się�
rysunkowi�i odpowiedz�na�pytanie:�Jaką�długość�ma�najkrótszy�odcinek�tej�ścieżki?

10 m

10 m

40 m

30 m

?

plac zabaw

boisko

25 m

30 m

15 m
10 m

...?

plac zabaw

ogródek szkolny

111Powtórkowy zawrót głowy

1. Uczniowie�na�zajęciach�rysowali�odcinki.�Arek�narysował�odcinek�długości�
3�cm.�Dominik�narysował�odcinek�o 1�cm�dłuższy�od�odcinka�Arka.�
Natomiast�Grześ�narysował�odcinek�o 2�cm�dłuższy�od�sumy�odcinków�
Dominika�i Arka.�Narysuj�odcinki�w zeszycie�i oblicz:

•��Jaką�długość�miał�odcinek�Dominika?
•��Jaką�długość�miał�odcinek�Grzesia?

•��Jaką�długość�miały�wszystkie�odcinki�
razem?

2. Jola�potrzebowała�1�m�wstążki�do�obszycia�serwetki.�Niestety�w pudełku�
z przyborami�do�szycia�znalazła�tylko�krótsze�kawałki.�Przyjrzyj�się�rysunkowi 
i wskaż�dwa�kawałki,�które�razem�będą�miały�1�m�długości.

90 cm

70 cm
20 cm

40 cm

60 cm

50 cm

3. Główna�część�tablicy�
magnetycznej�ma�2�metry�
długości�i 1�metr�wysokości.�
Jakie�wymiary�ma�skrzydło�
tablicy,�jeżeli�długość�skrzydła�
stanowi�połowę�długości�
tablicy�głównej?

•��Jaki�kształt�ma�skrzydło�tablicy?� •��Jakie�wymiary�ma�cała�tablica?

4. Na�sali�gimnastycznej�odbywały�się�zawody.�Każdy�uczeń�musi�przebiec�wzdłuż�
rzędu,�w którym�ustawiono�3�pachołki�co�4�metry,�licząc�od�linii�startu.�Jaką�
odległość�pokona�uczeń,�biegnąc�do�ostatniego�pachołka�i z powrotem�na�start?

4 m

START

5.*�W miejscowości�Wesoła�ulice�zbudowane�są�wzdłuż�lini�prostych.�Dom�Malwiny,�
dom�Stasia�i szkoła�znajdują�się�na�jednej�ulicy.�Odległość�między�domem�Malwiny�
a domem�Stasia�wynosi�40�m.�Odległość�między�domem�Malwiny�a szkołą�wynosi�
100�m.�Ile�wynosi�odległość�między�domem�Stasia�a szkołą?�Czy�jest�tylko�jedno�
rozwiązanie�tego�zadania?�Narysuj�w zeszycie�rysunek�do�zadania�i oblicz.

1 m

?

2 m?



112 Czy wynik dzielenia możemy sprawdzić?

15
?

?

?

?

: 3

15 5

· 315 : 3 = ? 5 · 3 = ?

3. Weź 24 patyczki. Podziel je na 3 równoliczne grupy. Zapisz działanie w zeszycie. 
Następnie wykonaj na patyczkach sprawdzenie. Zapisz działania i narysuj graf.

•  W jaki inny sposób możesz podzielić 24 patyczki tak, aby w każdej grupie było po tyle 
samo patyczków? Spróbuj znaleźć wszystkie możliwości. 

4. Rozwiąż w zeszycie podane niżej działania. Wykonaj do nich sprawdzenia i narysuj 
grafy. Możesz korzystać z patyczków.

18 : 2 = ? 12 : 4 = ? 21 : 3 = ?

5. Adam sprawdził, ile stron ma książka, którą czyta. Stwierdził: „Jeżeli co dzień będę 
czytał 3 strony, to jej przeczytanie zajmie mi 8 dni”. Ile stron ma książka, którą czyta 
Adam?

: 3

8

· 3

?
?  : 3 = 8

8 · 3 = ?

6. Rozwiąż w zeszycie podane działania z okienkiem. Narysuj do nich grafy.

?  : 3 = 9 ?  : 2 = 9 ?  : 7 = 3

•  Ułóż 2 podobne przykłady i daj do rozwiązania koleżance/koledze z ławki.

1. Kuzyn Jasia – Franek – robił porządki 
w swoim pokoju i znalazł 15 
przeczytanych książek. Włożył je do 
pudła i podarował Jasiowi. Jaś ustawił 
książki po tyle samo na 3 półkach. Ile 
książek stało na jednej półce?

2. Po przeczytaniu książek Jaś 
postanowił zanieść je do 
biblioteki. Zdjął je z półek 
i włożył do pudła. Ile książek 
jest w pudle?

113Dzielimy i mnożymy, wyzwań się nie boimy

1. Justyna, Monika i Basia robiły koszyczki z brystolu. Z jednego  
arkusza brystolu robiły 2 koszyczki. Ile koszyczków zrobiły  
z 10 arkuszy brystolu?

=
2.  Dzieci przyniosły do szkoły ugotowane jajka. Włożyły po 6 jaj do 5 koszyków. Ile jaj 

przyniosły dzieci do szkoły?

•  Ile będzie jaj w każdym koszyku, gdy rozłoży się je po tyle samo do:
– 2 koszyczków?
– 3 koszyczków?
– 5 koszyczków?
– 6 koszyczków?
– 10 koszyczków?
– 15 koszyczków?

Do wykonania zadania użyj patyczków. Zapisz działania. Co zauważasz? 

3. Jedenastu chłopców malowało pisanki. Ile pomalowali pisanek, jeżeli 
każdy z nich ozdobił 2 pisanki? Wykonaj rysunek i napisz działanie.

4. Z jaj, których nie wykorzystali chłopcy, dziewczynki zrobiły kurczaczki. Ile 
kurczaczków zrobiły dziewczynki? Wykorzystaj informacje z zadań 2. i 3.

•  Ile dziewczynek robiło kurczaczki, jeśli każda z nich wykonała 2 ozdoby?

5. Kilka dziewczynek zrobiło 16 zajączków z plasteliny. Każda z nich wykonała 
4 zajączki. Ile dziewczynek lepiło zajączki?

6.* Na podstawie rozwiązań wszystkich powyższych zadań oblicz w zeszycie:

•  Ile dzieci jest w klasie 2b?
•  Ile jest dziewczynek, a ilu chłopców?

Każde dziecko wykonywało 
tylko jedną czynność.

Uczniowie klasy 2b rozpoczęli przygotowania do 
Świąt Wielkanocnych. Wspólnie robili ozdoby 

wielkanocne.



114 Dodatkowe ćwiczenia dla usprawnienia

1.  Iwona przygotowywała się do swoich urodzin. 
Przy trzech stolikach ustawiła po 4 krzesła. Ile osób 
będzie obecnych na urodzinach Iwony?

2. Iwona rozłożyła talerzyki, a przy każdym talerzyku jednakową liczbę serwetek. Po 
ile serwetek ułożyła przy każdym talerzyku, jeżeli na jednym stole było 8 serwetek?

•  Ile serwetek było na wszystkich stolikach?

3. Tata Iwony postanowił ozdobić pokój kwiatami. Kupił 15 tulipanów i o 6 mniej 
żonkili. Ile żonkili kupił tata Iwony?

4. Na każdym stoliku Iwona ustawiła wazon. Tulipany i żonkile przyniesione przez  
tatę rozdzieliła po równo do każdego wazonu. Ile tulipanów i ile żonkili znalazło się 
w każdym wazonie?

Przerysuj grafy do zeszytu, uzupełnij je i napisz do nich rozwiązanie i sprawdzenie. 

??15

: ?

· ?

?

: ?

· ?

tulipany 

15 : ?  = ?

?  · ?  = ?

żonkile

?  : ?  = ?

?  · ?  = ?

•  Ile kwiatów było w każdym wazonie?
•  Ile kwiatów było we wszystkich wazonach? 

5. Iwona z pomocą mamy piekła babeczki. Na każdej blasze ułożyła 15 babeczek. 
Babeczki zajęły 2 blachy. Ile babeczek upiekła Iwona?

•  Pieczenie jednej blachy babeczek trwało 30 minut. Ile czasu zajęło upieczenie 
wszystkich babeczek, jeżeli blachy były umieszczane w piekarniku jedna po drugiej?

6. Po upieczeniu Iwona rozłożyła babeczki na talerzach – po 5 na każdym. Ile talerzy 
potrzebowała Iwona?

•  Ile talerzy z babeczkami ustawiła Iwona na jednym stoliku, jeżeli na każdym stoliku 
było ich tyle samo?

Rozwiązując zadania, korzystaj z danych 
i wyników z kolejnych ćwiczeń.

115Dzielimy i mnożymy, wyzwań się nie boimy

1. Dorotka kupiła bombonierkę z czekoladkami. Po rozpakowaniu okazało 
się, że w pudełku są 2 rzędy czekoladek po 12 sztuk w każdym rzędzie. Ile 
czekoladek było w pudełku?

2. Przeczytaj zadania. Przyjrzyj się rysunkowi i powiedz, które z podanych zadań pasuje 
do osi przedstawionej na rysunku.

•  Grześ rozdał czterem kolegom po 2 lizaki. Ile lizaków rozdał Grześ?
•  Grześ miał 8 lizaków. Rozdał po 2 swoim kolegom. Ilu kolegów dostało lizaki?
•  Grześ miał 8 lizaków. Podzielił je między czterech kolegów. Ile lizaków dostał każdy 

kolega?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
•  W jaki inny sposób Grześ mógł podzielić po równo lizaki?

3. Eryk częstował koleżanki ciasteczkami. Miał 24 ciasteczka i rozdał każdej koleżance po  
4 ciasteczka. Ile koleżanek otrzymało ciasteczka? Skorzystaj z patyczków przy obliczaniu.

4. Zosia przygotowywała podwieczorek 
dla rodziny. 28 mandarynek podzieliła 
między 4 osoby. Rozkładała je na 4 talerze, 
kładąc kolejno po jednej mandarynce na 
każdym talerzu. Po ile mandarynek dostali 
domownicy? Do obliczeń użyj patyczków 
i postępuj tak jak Zosia.

5. Michał kupił lody składające się z 4 gałek. Zapłacił za nie 12 zł. Ile złotych kosztowała 
jedna gałka?

•  Chłopiec dał sprzedawcy banknot 20 zł. Ile otrzymał reszty?
•  W jakich jednakowych monetach mógł otrzymać resztę?



116 Jak rosną liczby w mnożeniu?

1.  Dominik układa 18 trójkątów  
na dwa sposoby:

3 · 6 = ? 6 · 3 = ?

Jakie działania zapisał Dominik? Czym one się od siebie różnią?

•  Czy można otrzymać liczbę 18 w wyniku mnożenia innych liczb niż w pokazanych 
wyżej przykładach?

•  Korzystając z żetonów, zilustruj w podobny sposób mnożenie, którego wynikiem 
będzie liczba 15. 

2. Przyjrzyj się tabliczce mnożenia. Wyjaśnij, 
jak znaleźć wynik mnożenia w tabeli.

3. Znajdź w tabeli wyniki mnożenia 4 · 7 i 7 · 4 
oraz 5 · 4 i 4 · 5.

4. Na podstawie tabeli odpowiedz na pytania:

•  Przez jaką liczbę muszę pomnożyć 6, żeby 
otrzymać liczbę 24?

•  Przez jaką liczbę muszę pomnożyć 5, żeby 
otrzymać liczbę 35?

•  Jakie dzielenia można zapisać dla liczby 30? 

5. Przyjrzyj się ciągom liczb i powiedz, jakie liczby ukryły się pod znakami zapytania.

2, 4, ? , 8, 10, 12, ? , 16, 18, 20, ? , ? , 26, 28, 30
3, ? , 9, 12, ?  18, 21, 24, ? , 30

4, ? , 12, 16, ? , 24, ?
6. Korzystając z tabeli, podaj wyniki mnożenia kolejnych cyfr przez 3 i przez 6. Zapisz 

te działania w zeszycie jedno pod drugim według wzoru:

1 · 3 = ? 1 · 6 = ?

2 · 3 = ? 2 · 6 = ?

O ile zwiększają się kolejne wyniki w słupkach? 

•  Podkreśl wyniki, które są takie same w obu słupkach. Dlaczego, twoim zdaniem, 
wyniki się powtarzają?

· 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 8 10 12 14 16 18 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2 4

9 12 15 18 21 24 27 306
12 16 20 24 28 32 36 408
15 20 25 30 35 40 45 5010
18 24 30 36 42 48 54 6012
21 28 35 42 49 56 63 7014
24 32 40 48 56 64 72 8016
27 36 45 54 63 72 81 9018
30 40 50 60 70 80 90 10020

3
4
5
6
7
8
9
10

i tak dalej

117Powtórkowy zawrót głowy

1. Tata Janka robił zakupy w sklepie papierniczym. Kupił 3 opakowania kredek 
po 6 sztuk w opakowaniu. Ile było wszystkich kredek razem?

•  Tata zapłacił za kredki 27 zł. Ile 
kosztowało jedno opakowanie 
kredek?

•  Ile opakowań kupiłby tata za 18 zł?

2.*  Tata Janka kupił pudełko farb akwarelowych w tubkach za 33 zł. W pudełku były 2 
rzędy tubek, po 11 farbek w każdym rzędzie. Ile farbek było w pudełku? 

•  Ile farbek zmieści się w 2 takich samych pudełkach, a ile w 3?

3. Tata Janka zapłacił za zeszyty 20 zł. Jeden zeszyt kosztował 5 zł. Ile zeszytów kupił 
tata?

4.*  Oblicz w zeszycie, ile pieniędzy tata wydał w sklepie papierniczym. Możesz korzystać 
z informacji z poprzednich zadań oraz z ich rozwiązań.

•  Tata zapłacił za zakupy banknotem 100 zł. Ile reszty otrzymał?
•  W jakich jednakowych banknotach lub monetach mógł otrzymać resztę?

5. Na ladzie leżały zeszyty. Na pierwszym stosie leżało 21 zeszytów, a na drugim – 
o 10 mniej. Ile wszystkich zeszytów leżało na ladzie?

•  Co trzeci zeszyt na pierwszym stosie był zielony. Ile było zielonych zeszytów?

6. Paczka zeszytów ważyła 6 kilogramów. Sprzedawca przyniósł z zaplecza 3 paczki 
zeszytów. Ile ważyły paczki przyniesione przez sprzedawcę?

7. Drogę od sklepu papierniczego 
do domu tata pokonał pieszo. 
Przyjrzyj się rysunkowi i oblicz 
w zeszycie, ile metrów przeszedł 
ze sklepu do domu.

27 zł

20 m

40 m
40 m

dom

sklep
ul. Głogowa

ul. Różana



118 Która godzina, pyta rodzina

1.  W piątek Dominik zaczął zajęcia w szkole o godz. 9.30. Skończył je 
o wpół do pierwszej po południu. Ile czasu trwały zajęcia?

•  O której godzinie chłopiec był w domu, jeśli powrót zajął mu 20 minut?

•  Wskaż zegar pokazujący godzinę zakończenia zajęć przez Dominika 
i godzinę jego powrotu do domu.

2. Tego dnia w domu Dominika odbywało się spotkanie rodzinne. Domownicy 
rozpoczęli przygotowania o godz. 14.00. Porządki trwały 30 min, a dekorowanie 
mieszkania – pół godziny. Przygotowanie stołów zajęło również pół godziny.  
Ile czasu trwały przygotowania do spotkania?

•  O której godzinie się zakończyły?

3. Mama przyszła z pracy 2 godziny po zakończeniu zajęć Dominika w szkole. 
O której godzinie była w domu?

•  Czy mogła uczestniczyć w przygotowaniach do rodzinnego spotkania?

4. Tata Dominika poprzedniego dnia przygotował kruche ciasteczka. Blacha ciasteczek 
piekła się 15 minut. Tata co kwadrans wyjmował upieczone ciasteczka i wkładał 
kolejną blachę do piekarnika. Pierwszą blachę włożył o godz. 10.00, a ostatnią – za 
kwadrans jedenasta. Ile czasu zajęło tacie upieczenie ciasteczek? Ile to kwadransów? 
Ile blach ciasteczek upiekł tata? W jaki dzień tygodnia tata piekł ciasteczka?

10.15 lub kwadrans po dziesiątej 10.45 lub za kwadrans jedenasta

Kwadrans to 15 minut.

5. Spotkanie zaczęło się o godzinie wpół do piątej po południu. Ostatni goście wyszli 
za 20 dziewiąta wieczorem. Ile czasu trwało spotkanie rodzinne?

Pół godziny to 30 minut. 

Czytaj uważnie, ponieważ wszystkie informacje 
przydadzą ci się przy rozwiązywaniu kolejnych 

zadań. 
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1. Dwa dni po Dniu Ziemi klasa 2a zaplanowała wycieczkę do zoo. Wyprawa 
odbędzie się za trzy tygodnie. Podaj datę wycieczki.

MAJ
Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz.

KWIECIEŃ
Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz.

2. Uczniowie do zoo dojadą komunikacją miejską. Najpierw pojadą tramwajem, 
a potem – autobusem. O której godzinie pojadą, jeśli wyjście ze szkoły planowane 
jest o godz. 8.10, a do przystanku tramwajowego trzeba iść 10 minut?

Linia tramwajowa nr 6
Przystanek: Łostowice Świętokrzyska
Kierunek: Jelitkowo

Dni powszednie
6    05 15 25 35 45 55
7    05 15 25 35 45 55
8    05 15 25 35 45 55
9    05 15 35 55 
10  15 35 55  
11  15 35 55 
12  15 35 55  
13  15 35 55  
14  05 15 25 35 45 55  
15  05 15 25 35 45 55  
16  05 15 25 35 45 55  
17  05 17 27 37 47 57  
18  17 37 57  
19  17 35 52  
20  12 32  
21  02 32 
22  02  26 46

6    02 32 52  
7    12 32 52  
8    12 32 52 
9    12 32 52  
10  12 32 52  
11  12 32 52  
12  12 32 52  
13  12 32 52  
14  12 32 52  
15  12 32 52  
16  12 32 52  
17  12 32 52  
18  12 32 52  
19  12 32 52  
20  12 32 43  
21  02 32 
22  02 26 46

6    02 32  
7    02 32  
8    02 32  
9    02 32 52  
10  12 32 52  
11  12 32 52  
12  12 32 52  
13  12 32 52  
14  12 32 52  
15  12 32 52  
16  12 32 52  
17  12 32 52  
18  12 32 52  
19  12 32 52  
20  12 32 42  
21  02 32
22  02 26 46

Soboty Niedziele i święta

T

3. Tramwaj jedzie 40 minut. O której godzinie dzieci będą na przystanku przesiadkowym?

4. Przyjrzyj się fragmentom rozkładów jazdy autobusów. Wybierz numer autobusu, 
którym klasa 2a pojedzie do zoo. Podaj godzinę odjazdu autobusu. Czy każdym 
z podanych autobusów można dojechać do zoo?

Linia autobusowa nr 179
Przystanek: Oliwa Pętla Tramwajowa
Trasa: Oliwa Pętla Tramwajowa - Obrońców 
Westerplatte - Polanki - Stary Rynek Oliwski - 
Spacerowa - Karwieńska - Oliwa ZOO - Kielnieńska 
- Wodnika - Junony - Barniewicka - Osowa PKP
Dni powszednie
6    14 47
7    47
8    47
9    47
10  47
11  47
12  47
13  47
14  47
15  15 45
16  15 45
17  15 45
18  15 45
19  42
20  42
21  42
22  42

6
7    45
8    45
9    
10  45
11  
12  45
13  45
14  45
15
16  
17  
18  
19  45
20
21
22

Soboty, niedziele i święta

Linia autobusowa nr 622
Przystanek: Oliwa Pętla Tramwajowa
Trasa: Oliwa Pętla Tramwajowa - Obrońców 
Westerplatte - Polanki - Stary Rynek Oliwski - 
Spacerowa - Karwieńska - Oliwa ZOO

Dni powszednie
9    10 30
10  10 30  
11  00 20 40
12  00 40
13  00 40
14  00 40
15  10 35
16  00 25 55
17  25 55
18  25 55

9    12 32 
10  12 32 52  
11  12 32 52  
12  12 32  
13  12 32 52  
14  12 32 52  
15  12 32  
16  12 32 52  
17  12 32 52
18  12 32

Soboty, niedziele i święta

Robimy plany



120 Robimy plany

5.  Autobus dojedzie na miejsce o godz. 10.15. Ile czasu zajmie klasie podróż 
autobusem?

6.  Atrakcją pobytu w zoo będzie lekcja przyrodnicza „Zoo od kuchni”. Zajęcia 
trwają 50 min i kończą się o godz. 11.30. O której godzinie się rozpoczną? Ile 
czasu mają uczniowie na dojście do pawilonu, gdzie odbywają się zajęcia?

przyjazd do zoo początek zajęć koniec zajęć

?? 50 min

7. O godzinie wpół do trzeciej po południu planowany jest obiad. Ile czasu na 
zwiedzanie zoo będą mieli uczniowie?

8. Obiad trwa dwa kwadranse. O której się skończy?

9. Od godziny trzeciej po południu do godz. 16.00 uczniowie będą zwiedzać 
terrarium i ptaszarnię. Na każde z tych miejsc poświęcą tyle samo czasu. Ile czasu 
zajmie im zwiedzanie każdego z tych pomieszczeń?

10.*  Po zwiedzaniu ptaszarni planowany jest powrót do szkoły. O której godzinie klasa 
2a będzie w szkole, jeśli uczniowie wsiądą do autobusu o godz. 16.15, a podróż 
powrotna zajmie im 10 minut więcej niż podróż do zoo?

11.   Na podstawie wykonanych zadań uzupełnij plan wycieczki i przepisz go do zeszytu.

Plan wycieczki:
zbiórka, sprawy organizacyjne?

?
8.00 –  

dojście do przystanku tramwajowego8.10 –  

? zwiedzanie zoo11.30  –  

? powrót do szkoły16.15   –  

przejazd autobusem– 10.15  
??

?
lekcja przyrodnicza „Zoo od kuchni”– 11.30 ?

zwiedzanie ptaszarni– 16.00 ?

przejazd tramwajem–  

?? obiad–  
?? zwiedzanie terrarium–  

121Dodatkowe ćwiczenia dla usprawnienia

1. Jaś, Adam i Szymon to koledzy z podwórka. Mają razem 20 lat. Jaś 
i Adam są w jednakowym wieku, a Szymon jest od nich o 2 lata starszy. 
Ile lat mają chłopcy?

2. Chłopcy skakali w dal z miejsca. Jaś skoczył 49 cm, Adam o 2 cm dalej od Jasia, 
a Szymon tyle, ile dwaj chłopcy razem. Na jaką odległość skoczył Adam, a na jaką 
Szymon?

3. Szymon poczęstował kolegów cukierkami. Każdy z chłopców wziął po 7 cukierków. 
Szymonowi zostało 8 cukierków. Ile cukierków miał Szymon na początku? Jaka 
liczba powinna się znaleźć w miejscu znaku zapytania?

?  – 7 – 7 = 8

•  Ile Szymon powinien mieć cukierków, aby każdy z chłopców dostał tyle samo, co on?

4. Chłopcy rzucali lotkami do celu. Przyjrzyj się tabeli wyników i oblicz w zeszycie, ile 
punktów powinno się znaleźć w miejscu znaków zapytania.

runda II

razem

runda I

20

Adam

?15 25 50

25

Szymon

? ?

???

Jaś razem

20

• Ile punktów zdobyli chłopcy razem w dwóch rundach?

5. Chłopcy bawili się żołnierzykami. Jaś przyniósł 15 żołnierzyków. Adam o 5 mniej niż 
Jaś. Szymon przyniósł o połowę mniej niż Adam. Ile żołnierzyków przyniósł Adam, 
a ile Szymon? Ile żołnierzyków mieli razem chłopcy?

•  Chłopcy ustawili żołnierzyki w rzędach po tyle samo w jednym rzędzie. W jaki sposób 
chłopcy mogli ustawić żołnierzyki?

6.*  Chłopcy urządzili wyścigi na rolkach wokół placu zabaw. Adam przejechał trasę w ciągu 
2 minut. Jaś jechał o jedną minutę dłużej od Adama, a Szymon 2 razy dłużej niż Adam. 
Jaki czas przejazdu miał Jaś, a jaki Szymon?

7. Gra matematyczna „Pomnóż i zabierz”

W grze biorą udział 4 osoby. Każdy z uczestników ma kartoniki z liczbami od 0 do 5. 
Złóżcie kartoniki razem i je potasujcie. Następnie rozłóżcie kartoniki na blacie stołu, tak 
by liczby były zakryte. Jedna osoba wybiera 2 karty i je odkrywa. Odkryte liczby mnoży 
przez siebie. Jeśli odpowie dobrze, zabiera karty. Jeśli się pomyli, zostawia karty na stole. 
Potem następne osoby losują karty. Wygrywa ta osoba, która zbierze więcej kart.



122 Dla jednego zadania różne rozwiązania

1.  Na boisku szkolnym 16 dzieci grało w zbijaka. Dziewczynek było więcej 
niż połowa grających dzieci. Ilu chłopców mogło grać w zbijaka? Podaj 
wszystkie możliwe rozwiązania.

2. Honorata, Kamila i Eryk rzucali piłeczką palantową na odległość. Honorata rzuciła 
piłkę na odległość 15 m, a Kamila na odległość 10 m. Ile metrów mógł rzucić Eryk, 
jeżeli jego rzut piłeczką był dłuższy niż rzut Kamili, ale krótszy niż rzut Honoraty? 
Podaj 4 możliwe rozwiązania.

rzut Hon�aty 15 m

10 mrzut Kam�i

rzut Eryka ?

3. Grześ, Maciek, Zosia i Celina grali w gumę. Rozegrali 10 rund. Grześ wygrał jedną 
rundę. Maciek wygrał o 2 więcej rund od Grzesia. Ile rund mogła wygrać Zosia, a ile 
Celina? Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.

Grześ Maciek Zosia Celina

1 1 + ?  = ? ? ?

4. Dominik, Adam i Michał ćwiczyli strzały do bramki. Razem wykonali 23 celne strzały. 
Każdy z chłopców oddał więcej niż 5 celnych strzałów. Ile celnych strzałów mógł 
oddać każdy z chłopców, jeżeli Dominik strzelił najwięcej goli, a Michał najmniej?

5. Zuzia tego dnia nie uczestniczyła w zajęciach sportowych. Pilnowała sprzętu 
i ustawiała pachołki. Miała 24 pachołki i rozłożyła je w rzędach po tyle samo. W jaki 
sposób mogła rozłożyć pachołki? Podaj wszystkie możliwe rozwiązania.

6. Po ustawieniu pachołków Zuzia zajęła się wymyślaniem zagadek dla dzieci. Zadawała je 
osobom, które chciały wymienić sprzęt sportowy. Spróbuj odpowiedzieć na zagadki Zuzi.

Podaj: • liczby większe od 15, a mniejsze od 20,
 • liczby mniejsze od 42, ale większe od 31,
 • wszystkie liczby nieparzyste mniejsze od 16,
 • pełne dziesiątki mniejsze od 70, ale większe od 20,
 • wszystkie liczby mniejsze od 50 zawierające cyfrę 7.

ZA

GADKI ZUZI

123Piramidki liczbowe

1. Przyjrzyj się figurom. Narysuj w zeszycie takie same figury i dorysuj ich 
symetryczne części według podanego wzoru. Napisz, ile kratek jest 
zamalowanych w każdym rzędzie podanych figur.

1

1

3

3

5
5

2. Zapisz w zeszycie:

• liczby parzyste od 20 do 45,
• co drugą liczbę nieparzystą od 0 do 30.

O ile wzrastają liczby w każdym szeregu?

3. Odgadnij, według jakiej zasady są ustawione liczby w szeregach, i podaj kolejną liczbę.

0, 4, 8, 12, 16, 20…           44, 54, 64, 74, 84…           63, 60, 57, 54, 51…

4.*  Odgadnij zasadę, według której są umieszczone żetony w kolejnych grupach. Narysuj 
w zeszycie dalszy ciąg wzoru i zapisz go za pomocą liczb.

5.*  O ile rosną lub maleją liczby w poszczególnych 
rzędach i kolumnach kwadratów? Jakie liczby należy 
wpisać w puste kratki? Przerysuj kwadraty do 
zeszytu i je uzupełnij. 

6. Znajdź symetryczne części wzorów. Który ze wzorów nie ma swojej symetrycznej 
części? Narysuj go w całości w zeszycie.

? ?
? ? ?

???
?

? 35
24

12
2 4 5

? ?
? ?

??
?

?

?
?

5
30

40
45
50 20



124 Powtórkowy zawrót głowy

1.  Rodzina Janka jedzie dziś do cioci do Gniezna. Będą tam przebywać cały 
tydzień. Kiedy wrócą do domu?

LIPIEC
Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz.

CZERWIEC
Pon. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Niedz.

wyjazd do cioci

2. Pociąg do Poznania odjeżdża o godz. 12.25. Dojazd na dworzec kolejowy zajmie 
rodzinie Janka pół godziny. Zakup biletów i drobiazgów przydatnych w podróży – 
kwadrans. O której godzinie rodzina powinna wyjść z domu?

wyjście z domu dotarcie na dworzec kolejowy odjazd pociągu

?? pół godziny kwadrans

3. Tata kupił w kasie bilety dla mamy, siebie, Janka, Amelki i Kubusia. Za bilety zapłacił 100 
zł. Ile wyniósł koszt podróży jednej osoby dorosłej, a ile – jednego dziecka, jeżeli cena 
obu biletów dla dorosłych to 60 zł? Uwaga: Kubusiowi przysługuje darmowy bilet.

4. W czasie kiedy tata kupował bilety, mama kupiła w kiosku 5 batoników po 3 zł, 5 
butelek wody niegazowanej po 2 zł i gazetę za 9 zł. Ile zapłaciła za zakupy?

5. Pociąg z Gdańska do Poznania jedzie 4 godz. 10 min. Z Gniezna do Poznania podróż 
trwa 40 min. O której godzinie rodzina wysiądzie z pociągu?

Gdańsk Tczew Laskowice
Pomorskie

Bydgoszcz

4 godz. 10 min

40 min

Inowrocław Gniezno Poznań

125Gra planszowa „Żetonówka”
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Dobierzcie się w pary. Będą wam potrzebne 2 kostki sześcienne i żetony w dwóch 
kolorach, np. czerwonym i zielonym.

Przebieg gry:

Jedna osoba bierze żetony czerwone, druga – zielone. Następnie rzucacie kolejno 
jedną kością. Kto wyrzuci większą liczbę – rozpoczyna grę. 
Osoba rozpoczynającą grę rzuca dwiema kostkami naraz. Liczby, które wyrzuci, mnoży 
przez siebie. Odszukuje pole z wynikiem i kładzie na polu swój żeton. Jeśli się pomyli, 
to nie może położyć żetonu i traci kolejkę. Następnie rzuca druga osoba i schemat gry 
się powtarza. Pamiętajcie – nie można położyć żetonu na zajętym miejscu. Jeśli nie ma 
wolnego pola z danym wynikiem, tracisz kolejkę. Wygrywa osoba, która po zajęciu przez 
graczy wszystkich pól będzie miała na planszy więcej żetonów swojego koloru. 
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1.  Zagraj dźwięk „mi” (e) na pokazanych instrumentach.

2.   Przeczytaj przysłowia 
o marcu. Co mogą 
znaczyć? Porozmawiajcie 
o nich w klasie.

• Utwórz rytmy do podanych przysłów.
• Wymyśl melodię do wybranego przysłowia i je zaśpiewaj.
• Powiedz te przysłowia na cztery sposoby: głośno, cicho, szybko i wolno.
• Wskaż, który rytm pasuje do danego przysłowia.

Na świętego Grzegorza
idzie zima do morza.

W marcu jak w garncu.

Kiedy w marcu deszczu wiele,
nieurodzaj zboża ściele.
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Dźwięk „mi” (e) piszemy na pierwszej linii.

127Trojak

1.  Obejrzyj w internecie trojaka w wykonaniu zespołu ze Śląska.
2.   Naucz się podstawowych kroków trojaka. Zatańczcie go trójkami 

do wybranego utworu.

Od lewej: część wolna, figura bramka, figura haczyk.

Figura bramka – tancerz z jedną tancerką tworzą bramkę, a druga 
tancerka w rytmie ósemek przebiega pod nią i wraca na swoje 
miejsce. Potem tancerki zamieniają się rolami.
Figura haczyk – tancerz chwyta pierwszą tancerkę pod ramię 
i razem obracają się w czterech podskokach dookoła. Potem tę 
samą figurę wykonuje tancerz z drugą tancerką.

Trojak to śląski taniec ludowy wykonywany 
w trzyosobowych grupach złożonych z jednego 
tancerza i dwóch 
tancerek. Taniec 
ten składa się 
z części wolnej 
i części szybkiej.
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1.  Zagraj dźwięk „la” (a) na pokazanych instrumentach.

2.  Przeczytaj rytmicznie i wyklaszcz.

3.  Zagraj na dowolnym instrumencie perkusyjnym.
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Poznajemy dźwięk „la” (a)

Czasami w utworze następuje przerwa w graniu i śpiewaniu 
– zapada wtedy cisza. Taką ciszę w muzyce nazywamy pauzą. 
Na pauzę nie gramy i nie śpiewamy przez określony czas. 
Pauza półnutowa trwa tyle samo czasu co półnuta, a pauza 
ćwierćnutowa – tyle samo czasu co ćwierćnuta.

Dźwięk „la” (a) piszemy na drugim polu.

129Instrumenty dęte

1.   Zapisz w zeszycie, do których grup instrumentów dętych należą pokazane wyżej 
instrumenty.

2.   Posłuchaj w internecie dźwięków wydobywanych z zaprezentowanych 
instrumentów.

Poznaliście już instrumenty perkusyjne. Teraz zaprezentuję wam 
instrumenty dęte. Dźwięk w takich instrumentach uzyskuje się 
dzięki drgającemu wewnątrz powietrzu. Instrumenty dęte dzieli 
się na: drewniane, blaszane i klawiszowe. Uwaga! Instrumenty 
dęte drewniane wcale nie muszą być wykonane z drewna. Nazywa 
się je tak dlatego, że element, który wprawia powietrze w drganie, 
jest w nich drewniany – nazywa się stroik. W instrumentach dętych 
blaszanych za wibrację powietrza odpowiada metalowy ustnik. 
Natomiast w instrumentach dętych klawiszowych powietrze jest 
wtłaczane do środka za pomocą odpowiedniego urządzenia.

flet prosty

waltornia

trąbka

flet poprzeczny
klarnet

tuba

saksofon

puzon

fisharmoniaharmonijka
ustna

akordeon

organy
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1.  Zagraj dźwięk „re” (d) na pokazanych instrumentach.

2.  Zagraj dźwięk „do” (c1) dolne na pokazanych instrumentach.

Dźwięk „re” (d) piszemy pod pierwszą linią.
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Poznajemy dźwięki „re” (d) i „do” (c1) dolne

Dźwięk „do” (c1) dolne piszemy na linii dodanej dolnej.

Gdzie można podziwiać różne dzieła sztuki? 
Oczywiście w muzeach! Zapraszam was dziś 
w podróż do kilku niezwykłych muzeów, 
w których można się wiele dowiedzieć i nauczyć.

Plastyczne podróże Bratka 131

Muzeum Narodowe w Warszawie to jedno z największych 
muzeów w Polsce. W jego zbiorach znajdują się eksponaty 
sztuki starożytnej (czasy starożytne to bardzo dawne czasy 

w dziejach ludzi), malarstwa polskiego i zagranicznego, 
rzemiosła artystycznego oraz monety.

 W tym muzeum znajduje się oryginał 
obrazu Walentego Wańkowicza „Portret 
Adama Mickiewicza na Judahu skale”. 
Oto jego reprodukcja, to znaczy kopia 
oryginalnego obrazu. Adam Mickiewicz to 
polski wieszcz narodowy, czyli genialny, 
bardzo znany i ceniony poeta. 

We Wrocławiu znajduje się bardzo ciekawy obraz „Bitwa pod Racławicami” 
stworzony przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. 
Obraz został namalowany na płótnie o długości aż 114 metrów! Jego końce zostały 
połączone, dlatego można go oglądać, przechadzając się dookoła specjalnego 
budynku – Rotundy Panoramy Racławickiej.

Eksponat to przedmiot wystawiony do oglądania w muzeum.

1. Obejrzyj w internecie niezwykły obraz „Bitwa pod Racławicami”. Na stronie 
internetowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu możesz udać się na wirtualny 
spacer i zapoznać się z tym wspaniałym dziełem.

2. Poszukaj w różnych źródłach wyjaśnienia, co to jest rotunda. Zapisz znaczenie tego 
słowa w zeszycie.
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Zajrzymy jeszcze do kilku muzeów, aby poznać 
dzieła wybitnych twórców polskich i zagranicznych.

Oto portret „Dama 
z gronostajem” 
Leonarda da Vinci 
(czytaj: leonarda 
da winczi) od 2016 
roku należący do 
zbiorów Muzeum 
Narodowego 
w Krakowie.

Tutaj mamy przykład sceny rodzajowej – czyli 
obraz przedstawiający tematykę związaną z życiem 
codziennym – „Bociany” Józefa Chełmońskiego. Obraz 
ten znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

„Słoneczniki” Vincenta van 
Gogha to obraz będący 
martwą naturą, czyli 
prezentujący kompozycję 
składającą się z nieożywionych 
przedmiotów, w tym wypadku 
– z kwiatów. Znajduje się on 
w muzeum Nowa Pinakoteka 
w niemieckim mieście 
Monachium.

Stanisław Kamocki na obrazie „Widok na 
Sandomierz” prezentuje nam piękny pejzaż. 

Dzieło to znajduje się w zbiorach Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu.

1. Powiedz własnymi słowami, co to jest portret, martwa natura, scena rodzajowa 
i pejzaż w malarstwie.

Plastyczne podróże Bratka 133

1. Wymień tytuły trzech baśni Hansa Christiana 
Andersena. Która jest twoją ulubioną?

2. Znajdź w różnych źródłach i zapisz 
w zeszycie nazwy trzech form muzycznych, 
z których najbardziej słynie Fryderyk Chopin.

Istnieją także muzea biograficzne, czyli takie, 
które są poświęcone życiu konkretnej osoby. 

Muzeum może być poświęcone nie tylko jakiejś osobie czy 
dziedzinom sztuk plastycznych. Spójrzcie na te zdjęcia.

Oto Muzeum Hansa Christiana Andersena 
w Kopenhadze – stolicy Danii. 

Tutaj możecie zobaczyć Dom 
Urodzenia Fryderyka Chopina 
w Żelazowej Woli.

Muzeum na szynach  
we Wrocławiu.

Stała Wystawa Pomorskich Kolei 
Wąskotorowych w Gryficach.

3. Jakie eksponaty można zobaczyć w powyższych muzeach?
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Wiemy,
potrafimy!

•	 Znamy	prawa	dziecka-pacjenta.	
•	 Wiemy,	jak	dbać	o	zdrowie	i	higienę	
osobistą.	

•	 Poznajemy	i	utrwalamy	zasady	pisowni	
wyrazów	z:	h,	ó,	ż	oraz	rz	do	zapamiętania,	
rz	po	literach	oznaczających	spółgłoski	
(p,	b,	t,	d,	k,	g,	ch,	j,	w).

•	 Potrafimy	nazywać	niektóre	części	ciała	
i	najważniejsze	narządy	wewnętrzne.

•	 Wiemy,	na	czym	polega	zdrowe	odżywianie	
się.	Potrafimy	przygotować	zdrowy	posiłek.

•	 Rozpoznajemy	przymiotniki	–	wyrazy	
określające	rzeczowniki.

•	 Znamy	sposoby	rozwiązywania	konfliktów.
•	 Uczymy	się	planowania	pracy,	doboru	
narzędzi	i	materiałów.

•	 Potrafimy	obserwować	przyrodę	i	pogodę	
wiosenną	porą.

•	 Wiemy,	od	czego	zależy	rozwój	rośliny.	
Znamy	budowę	kwiatu.	

•	 Znamy	zwyczaje	i	tradycje	wielkanocne.	
•	 Wykonujemy	prace	plastyczne,	m.in.	
potrafimy	ozdobić	wielkanocne	jajka	
różnymi	technikami.	

•	 Poznajemy	i	utrwalamy	znajomość	zasad	
pisowni	wyrazów	wielką	literą.	

•	 Wspólnie	czytamy	baśnie,	opowiadania,	
legendy	i	wiersze.	

•	 Poznajemy	dzieła	wielkich	Polaków	–	
Fryderyka	Chopina.

•	 Rozpoznajemy	barwy	ciepłe	i	zimne.
•	 Wiemy,	jak	należy	zachować	się	w	muzeum.

•	 Wiemy,	jak	powstaje	słuchowisko	radiowe.	
•	 Dbamy	o	środowisko	przyrodnicze.	
•	 Wiemy,	jakie	prace	wykonuje	się	wiosną	
na	polu.	

•	 Poznaliśmy	ciekawostki	o	owadach	–	
pszczołach	i	mrówkach.	

•	 Potrafimy	przygotować	klasową	inscenizację.	
•	 Wiemy,	co	to	jest	liczba	dziesiątek	i	jedności.
•	 Potrafimy	dodawać	i	odejmować	
w	zakresie	100.	

•	 Sprawdzamy	wynik	dodawania	przez	
odejmowanie	i	odwrotnie.	

•	 Stosujemy	pojęcia	„suma”	i	„różnica”.	
•	 Potrafimy	mierzyć,	stosując	jednostki	
centymetr	i	metr.	

•	 Sprawdzamy	wynik	dzielenia	przez	
mnożenie.	

•	 Potrafimy	mnożyć	i	dzielić	w	zakresie	30.	
•	 Ważymy	przedmioty,	stosując	jednostki	
kilogram	i	dekagram.	

•	 Korzystamy	z	zegara	i	zapisujemy	godziny	
w	systemie	24-godzinnym.	

•	 Posługujemy	się	kalendarzem	i	tworzymy	
plany.	

•	 Rozwiązujemy	zadania	z	wieloma	
rozwiązaniami.	

•	 Znamy	taniec	ludowy	–	trojak.	
•	 Umiemy	zagrać	i	zaśpiewać	dźwięk	„mi”	(e),	
„la”	(a),	„re”	(d)	oraz	„do”	(c1)	dolne.	

•	 Rozpoznajemy	instrumenty	dęte.	
•	 Znamy	różne	rodzaje	muzeów:	sztuki,	
biograficzne,	środków	transportu.	

•	 Wiemy,	co	to	jest	eksponat,	oryginał,	
reprodukcja	i	kopia.

1. Posłuchajcie,	co	już	potrafią	uczniowie	klasy	2a.
2. Porozmawiajcie	o	tym,	czego	wy	się	nauczyliście	i	czego	jeszcze	chcecie	się	nauczyć.
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