
3Letni kalendarz

Obejrzyj kalendarz 
zbliżających się wydarzeń. 
Sprawdź, jaki powód  
do świętowania mamy 
dzisiaj! 

Letni kalendarz
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1. Porozmawiajcie na 
temat ważnych dla was 
zbliżających się wydarzeń. 
Które wydarzenia 
chcielibyście obchodzić 
w klasie i w jaki sposób? 
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4 Majowe święta

Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,

Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,

Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,

Toby szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego

Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

1. Jakie święto przypada 1 maja? W jakim celu zostało ustanowione? 
2. Jak sądzisz, co pomaga w wyborze właściwego zawodu?
3. Sporządźcie wspólnie listę nazw zawodów, które was ciekawią. Zapiszcie je 

w zeszytach z wyjaśnieniem, co robi dana osoba.  
Przykład: murarz – co robi? – buduje domy

4. Pokaż za pomocą ruchu ciała, gestu i mimiki, co chcesz robić w przyszłości. 
5. Porozmawiajcie w klasie o tym, czy są zawody ważniejsze od innych. Uzasadnijcie 

swoje zdanie. 

Wszyscy dla wszystkich

Tego dnia w wielu krajach na całym świecie corocznie obchodzi 
się Święto Pracy. Jest ono ustanowione dla okazania szacunku 
osobom, które uczciwie pracują i starają się wykonywać 
swoje obowiązki jak najlepiej. W Polsce 1 maja jest świętem 
państwowym i wolnym od pracy.1MAJA

ŚWIĘTO
PRACY

Julian Tuwim

W kącikuczytelniczymBratka
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Mazurek Dabrowskiego

Majowe święta

1. Jakie święto przypada 2 maja? W jakim celu zostało ustanowione? 
2. Jakie znasz święta państwowe, podczas których wywieszana jest flaga Polski?
3.  Powiedz, jak wygląda flaga Polski. Co oznaczają kolory: biel i czerwień? 
4.  Wymień symbole narodowe naszego państwa.
5.   Jakie symbole zostały wymienione w wierszu Ewy Zachary obok flagi i godła? Czy 

są one ważne? Jak myślisz dlaczego?
6.  Dowiedz się, kto jest Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. 
7.  Prezydent to głowa państwa. Jak sądzisz, co to znaczy być głową państwa?

W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Polacy okazują szacunek dla symbolu 
Polski, którym jest biało-czerwona flaga. Powszechne w tym dniu jest 
noszenie kokardy narodowej. Zwyczaj ten popularyzuje także prezydent 
Polski – głowa naszego państwa. Prezydent sprawuje najwyższą władzę 
w naszym państwie i reprezentuje nasz kraj za granicą.2MAJA

DZIEŃ 
FLAGI

Nasze symbole
Piękne jest godło, ważna jest flaga – 
każde szacunku słusznie wymaga,
lecz do symboli tych dodać warto 
uśmiech, uczciwość, zgodę, 
otwartość, 
szczerość, życzliwość i dobrą wolę…
Wtedy w komplecie będą symbole. 

Ewa Zachara

Symbole narodowe to: flaga, godło, hymn. Barwy  
– zarówno flagi, jak i kokardy narodowej – nawiązują 
do godła Polski: białego orła na czerwonym polu. 
Biel symbolizuje czystość, czerwień – odwagę 
i waleczność. Oficjalnie polska flaga została 
uznana za symbol narodowy w 1919 roku, rok  
po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.  
2 maja obchodzimy także Dzień Polonii  
i Polaków za granicą.

zapis nutowy melodii „Mazurka 
Dąbrowskiego” – polskiego hymnu

Mazurek Dąbrowskiego
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6 Majowe święta

3MAJ

ŚWIĘTO  
NARODOWE  
TRZECIEGO 
MAJA 

Z 
Kron

iki klasy 2a
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W szkole znajduje się dokument o nazwie „statut szkoły”. Zawarte są w nim 
między innymi prawa i obowiązki każdego ucznia. Dlatego statut szkoły można 
porównać do konstytucji. W statucie są spisane prawa i obowiązki wszystkich 
uczniów szkoły, a w konstytucji – wszystkich Polaków.

7Majowe święta

1. Czym jest konstytucja? Do jakiego dokumentu obowiązującego w szkole można 
porównać konstytucję? 

2. Kiedy uchwalono pierwszą polską konstytucję?
3. Przyjrzyj się dokładnie pierwszej stronie Konstytucji 3 maja. Jakie informacje można 

z niej odczytać?
4. Obejrzyj obrazy pt. „Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku” Kazimierza 

Wojniakowskiego oraz „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Jana Matejki (s. 115). Który 
obraz ci się bardziej podoba? Dlaczego? Porównaj oba obrazy. 

5. W jaki sposób świętuje się w waszej szkole 3 maja?
6. Porozmawiajcie w klasie o tym, dlaczego 3 maja jest ważnym świętem państwowym.

Kazimierz Wojniakowski „Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 roku”
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8 Jesteśmy mieszkańcami Polski i Europy

Polska leży na kontynencie o nazwie Europa. Od 1 maja 2004 roku 
nasz kraj jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Unia 
Europejska to organizacja, w której skład wchodzi większość państw 
europejskich. Obecnie do Unii należy 28 państw. Członkowie Unii 
współpracują ze sobą i podejmują decyzje najbardziej korzystne 

Jesteśmy mieszkańcami Polski 
i Europy

państwa należące do 
Unii Europejskiej

pozostałe państwa 
europejskie

* Wielka Brytania zamierza wystąpić 
z Unii Europejskiej 29.03.2019 r.
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9Jesteśmy mieszkańcami Polski i Europy

1. Przyjrzyj się mapie Europy. Wskaż Polskę. Odczytaj z mapy nazwy krajów, które 
sąsiadują z Polską. 

2. Zapisz w zeszycie nazwy krajów, które należą do Unii Europejskiej. 
3. Która z informacji o Unii Europejskiej wydaje ci się najciekawsza? Dlaczego? 
4. Jakie symbole ma Unia Europejska? 
5. Posłuchajcie hymnu Unii Europejskiej pt. „Oda do radości”. Opowiedz o swoich 

odczuciach podczas słuchania utworu.

Symbolem Unii Europejskiej jest także maskotka stonoga nosząca imię 
Syriusz. Pochodzi ono od nazwy najjaśniejszej z gwiazd. Syriusz na-
wiązuje swoim wyglądem do flagi Unii. Rozłożone dłonie w białych  
rękawiczkach wyrażają otwartość i życzliwość. W każdym kraju 
maskotka wygląda nieco inaczej. Polska nie wymyśliła jeszcze własnej 
wersji tej maskotki.

Flaga Unii 
Europejskiej 
to dwanaście 
złotych gwiazd na 
błękitnym tle.

Hymnem Unii Europejskiej 
jest utwór Ludwiga van 
Beethovena (czytaj: 
ludwika wan betowena) 
pt. „Oda do radości”.

Euro to waluta 
Unii Europejskiej.

dla całego regionu oraz poszczególnych państw. Państwa Unii 
Europejskiej również pomagają sobie wzajemnie. Na przykład dzięki 
pomocy finansowej Unii w Polsce wybudowano wiele obiektów, dróg 
i autostrad oraz wyremontowano liczne trakcje kolejowe. Na terenie 
Unii Europejskiej granice między państwami są otwarte, to znaczy 
że jej mieszkańcy mogą swobodnie podróżować między krajami bez 
specjalnych pozwoleń.

Unia Europejska ma kilka symboli. Należą 
do nich: flaga, hymn, wspólna waluta.
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10 Na łące

Łąki są gęsto porośnięte roślinami. Rosną tu trawy, na przykład 
tymotka czy wiechlina łąkowa, oraz rośliny zielne, takie jak: chaber 
bławatek, dziurawiec, krwawnik, stokrotka, dzwonek, koniczyna, 
babka lancetowata, szczaw, powój oraz lucerna. Niektóre zioła 
mają właściwości lecznicze (mniszek lekarski czy chaber bławatek). 
Inne mogą być trujące (jaskier). Na terenach podmokłych łąk rosną 
rośliny odporne na zalewanie przez wodę, na przykład: trzcina, 
turzyca czy pałka. 
Kwitnące kwiaty przyciągają owady, takie jak pszczoły i motyle. 
Wysokie trawy dają schronienie wielu zwierzętom. Spotkać tu 
możemy między innymi: pająki, pasikoniki, dżdżownice, myszy, 
krety oraz żaby i ropuchy. Występują tu także ptaki, na przykład: 
skowronki, czajki i bociany. 

Na łące

ropucha

pszczoła
wiechlina 
łąkowa

mniszek 
lekarski

kret

koniczyna

stokrotka

dżdżownica

mysz 
polna
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11Na łące

Łąki są dla człowieka ważnym elementem środowiska. 
Tu wypasa się zwierzęta hodowlane, na przykład: kro-
wy, owce czy konie. Dzięki koszeniu łąki gospodarze 
otrzymują siano, które jest pożywieniem dla zwierząt 
w czasie zimy. Na łące możemy też odpocząć i spędzić 
miło czas.

1. Co to jest łąka? Jakie rośliny i zwierzęta można tam spotkać?
2. W jaki sposób wykorzystuje się łąki?
3. Jak sądzisz, dlaczego wypalanie łąk jest szkodliwe? Jak należy 

zachować się, gdy widzimy pożar na łące? 
4. Wspólnie przygotujcie informacje o wybranych roślinach 

leczniczych występujących na łące. Wybierzcie się na wy-
cieczkę. Zróbcie zdjęcia roślin. Przygotujcie odpowiedzi na 
pytania podane w ramce obok. Dodajcie do opisów zdjęcia.

Jak brzmi nazwa  
rośliny? 

Jaką część rośliny się 
wykorzystuje? 

chaber bławatek

kwiaty – płatki

Do czego wykorzystuje się 
roślinę?

Z chabra bławatka sporzą-
dza się okłady, kremy oraz 
napary wodne

Jakie właściwości lecznicze 
ma roślina? 

Kompresy z naparu 
wodnego mają kojące 
działanie dla powiek i oczu, 
zapobiegają negatywnym 
skutkom szkodliwego 
działania ekranów 
telewizyjnych i monitorów. 
Płukanki z naparu wodnego 
pomagają w schorzeniach, 
na przykład w infekcjach 
gardła.

dzwonek

babka 
lancetowata

tymotka 
łąkowa

mieniak 
tęczowiec

czajka

bocian biały

pasikonik
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12 Motyle znad łąki

Ach, co to,
ach, co to za balet?
Ach, kto to
tak tańczy wspaniale?
To tańczą
motyle znad łąki,
a każdy
ma skrzydła z koronki.
Wirują nad nami
z bosymi nóżkami,
a łąka się śmieje
wszystkimi kwiatami!
Wirują nad nami
jak chmura tęczowa
i słońce
za chmurą motyli się chowa!

Dorota Gellner 

Motyle znad łąki

W kącikuczytelniczymBratka
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13Motyle znad łąki

1. Przeczytaj wiersz tak, aby oddać jego nastrój. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe.
2. Wytłumacz, jak rozumiesz słowa: „łąka się śmieje wszystkimi kwiatami”.
3. Napisz własny wiersz o łące. Twój wiersz nie musi być rymowany.
4. Znajdź na ilustracji jak najwięcej owadów. Podaj ich nazwy. Wymień znane ci 

rośliny namalowane na ilustracji.
5. Jak wspominasz swoją wycieczkę na łąkę? Jakie zrobił na tobie wrażenie widok 

majowej łąki? Napisz kilka zdań w zeszycie.
6. Brzmienie którego instrumentu muzycznego najlepiej pasowałoby do wiersza: 

bębenka, fletu czy skrzypiec? Dlaczego? Skorzystaj z informacji na stronie 111.
7. Namaluj obraz przedstawiający „Kolorową łąkę majową”, wykorzystując do 

tego rurkę do napojów. Pracuj zgodnie z instrukcją: Rozcieńczone wodą farby 
wodne lub tusz nanoś dużymi kroplami na papier. Za pomocą rurki do napojów 
rozdmuchuj je w różne strony, aby otrzymać różnej grubości „niteczki”.
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– Cześć, dziadku! – mówi wesoło Janek, przykładając do ucha telefon. 
– Witaj, Janku, co u ciebie słychać? – odpowiada radośnie dziadek. 
– Wczoraj nasza klasa była na łące, a dziś wybraliśmy się nad staw. Prowa-
dzimy kącik odkrywców! Poznaliśmy mnóstwo przyrodniczych ciekawostek. 
Dowiedziałem się, że staw to taki sztuczny zbiornik wodny, który nie ma 
połączenia z morzem. Przy brzegach stawu rosną rośliny wyglądem przypo-
minające trawę. Ale najbardziej zdziwił mnie widok kwiatów, które pływają 
po powierzchni wody! Dziadku, nie uwierzysz! One nie potrzebują ziemi, by 
rosnąć! Pani powiedziała, że te kwiaty to żabiściek i grążel.

Nad stawem

Nad stawem

perkoz
niezapominajki

grzybień biały grążel żółty

szczupak

karp

karaś

płoćżabiściek
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1. Wymień nazwy roślin i zwierząt, które Janek zobaczył podczas wyprawy poszu- 
kiwawczej nad staw. Zapisz je w zeszycie. 

2.*  Dowiedz się, jakie inne zwierzęta i rośliny występują nad stawem i w stawie. 
3.  Ustalcie wspólnie zasady zachowania się w pobliżu stawu. 
4.   Zadaj pytania dotyczące czytanki, na które chciałabyś/chciałbyś uzyskać odpowiedź.

– Sroka pieje! Kogut skrzeczy! Tyle wiesz już nowych rzeczy! 
Znakomite nowinki! A zwierzęta? Zaobserwowałeś jakieś? 
– Oczywiście! Wypatrzyłem kaczki, łabędzie, ślimaki, ważki. Do-
strzegłem pływające w wodzie ryby! To były karpie. Ale najwięcej 
było w wodzie żab! Hałasowały, wydając odgłosy: „errrr”!
– To z pewnością widziałeś żaby wodne. Właśnie w maju samce 
wydają charakterystyczny głos zwany rechotem! Rechot żaby jest 
dlatego taki donośny, bo jest on wzmacniany dwoma pęcherzami 
głosowymi. Te pęcherze wyglądają jak nadmuchane baloniki.
– Jejku! Dziadku! Widziałem te baloniki! 
– Doskonale! Skoro jesteś takim dobrym obserwatorem, to 
zapraszam cię na kolejną wyprawę! Wybierzemy się nad rzekę! Jest 
tu mnóstwo gatunków ryb. A potem obejrzymy rzekę i ryby w atlasie.

Nad stawem

knieć błotna

kaczki

łabędź

pałka

N6570_ksiega.indb   15 2019-01-31   22:26:20



Bieg rzeki od źródła do ujścia

źródło

lewy brzeg

16 Bieg rzeki od źródeł do ujścia

Gdzie rzeka się zaczyna?
Początkiem rzeki jest jej źródło. Źródło to miejsce, w którym woda  
wypływa spod ziemi na powierzchnię. Blisko źródła rzeka jest strumie-
niem lub potokiem. 
Skąd się bierze woda w rzece? 
Rzekę stale zasila źródło. 
Którędy płynie rzeka?
Rzeka płynie korytem rzecznym, czyli wyrzeźbionym przez wodę 
zagłębieniem. 
W jaki sposób płynie woda w rzece?
Woda w rzece płynie po nachylonej powierzchni ziemi. 

Gdy będziecie nad rzeką lub potokiem, stańcie na moście, 
a potem wrzućcie do wody patyk. Obserwujcie uważnie, 
w którą stronę popłynie. Pamiętajcie, patyk popłynie 
w kierunku ujścia rzeki. Spójrzcie w kierunku ujścia rzeki 
i wyciągnijcie w bok prawą rękę. Pokaże wam ona prawy brzeg 
rzeki. Potem unieście lewą rękę, wskazując lewy brzeg rzeki. 

Zadanie Bratka
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ujście

dopływ

dopływ

17Bieg rzeki od źródeł do ujścia

1. Przedstaw informacje o rzece, używając pojęć: źródło, koryto, ujście rzeki.
2. Odszukajcie na mapie źródło Wisły i jej ujście. *Jak nazywa się góra, w której znajduje 

się źródło Wisły?
3.* Wskażcie na mapie Polski największe rzeki: Wisłę, Odrę, Wartę i Bug.
4.  Poszukajcie ciekawostek o wybranej rzece.
5.   Zadaj pytania dotyczące zagadnienia, na temat którego chciałabyś/chciałbyś uzyskać 

więcej informacji. 

Gdzie rzeka może zakończyć swój bieg?
Mniejsze rzeki zwykle wpadają do większej rzeki lub jeziora. Natomiast 
większe rzeki, jak Wisła czy Odra, uchodzą do morza.
Jak nazywa się miejsce, w którym rzeka kończy swój bieg?
Rzeka kończy bieg w miejscu nazywanym ujściem. 
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W przyrodzie występują wody słodkie i słone. Woda słodka 
zawiera niewielkie ilości soli. To właśnie tę wodę pijemy. 
Woda słona ma gorzki lub gorzkosłony smak ze względu na 
rozpuszczone w niej substancje. To dlatego nie nadaje się ona 
do picia. 
W wodach słodkich, czyli w stawach, jeziorach i rzekach, 
żyją słodkowodne ryby, na przykład: płocie, karasie, ukleje, 
sandacze, leszcze, liny, amury, karpie, szczupaki, okonie, 
pstrągi, węgorze, sumy.

Poznajemy ryby

karp

leszcz

płoć

okońkaraś

szczupak

węgorz
sum
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Woda słona, czyli morska, występuje w morzach i oceanach. W słonych 
wodach Morza Bałtyckiego żyją następujące ryby: makrele, śledzie, 
belony, szproty, dorsze i flądry.

Poznajemy ryby

dorsz

1. Wymień nazwy ryb zamieszkujących wody słodkie.
2. Wymień nazwy ryb zamieszkujących Morze Bałtyckie.
3. Zadaj pytania dotyczące zagadnienia, na temat którego chciałabyś /chciałbyś 

uzyskać więcej informacji. 
4.* Poszukaj ciekawostek o wybranej rybie.

łuski 
Chronią skórę i zmniejszają 
opór wody podczas ruchu.

skrzela 
Służą do oddychania.

Płetwy umożliwiają 
poruszanie się w wodzie.

płetwa 
ogonowa

linia boczna  
Odbiera ruch  

wody oraz dźwięki.

płetwa grzbietowa

płetwa brzuszna

belona

śledź

szprot

makrela flądra
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[...] Pewnego razu ryby ze wszystkich wód zgromadziły się 
w Bałtyku na naradzie. Doszły one bowiem do wniosku, że źle 

się dzieje w ich mokrym państwie. Ptaki mają swojego króla. 
Jest nim potężny orzeł, który potrafi wznieść się wysoko ponad 

chmury. Ssaki* również wiedzą, kto jest ich przywódcą, drżąc ze 
strachu przed ryczącym lwem na sam dźwięk jego głosu. Nawet ludzie 
mają swojego króla. Tylko w naszym wodnym świecie wciąż jeszcze nie 
wiemy, kto jest tu prawdziwym władcą – stwierdziły. Postanowiły więc 
i one wybrać własnego króla. 
Po długich rozważaniach i sporach zdecydowano wreszcie, że 
koronę otrzyma ta ryba, która wygra wyścig przez zatokę z Helu do 
Gdańska. W szerokim rzędzie ustawiły się więc na starcie: sandacze 
i płotki, łososie i szproty, węgorze i szczupaki, dorsze, śledzie oraz 
przedstawiciele wszystkich innych gatunków. Jedynie flądra nie mogła 
jakoś zdążyć na czas, chciała bowiem nie tylko pierwsza osiągnąć cel 
wyścigu, ale także zrobić na wszystkich wielkie wrażenie swą urodą 
i wdziękiem. Nie czekano jednakże na spóźnialską i o umówionej 
porze wyścig się rozpoczął. 

Poznajemy legendy gdańskie

W kącikuczytelniczymBratka

Legenda o flądrze 

*Ssaki – grupa zwierząt, których 
młode ssą mleko matki.
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1. Co wydarzyło się pewnego razu w Bałtyku? 
2. Jak oceniasz zachowanie flądry? 
3. Porozmawiajcie w klasie o tym, jakie cechy powinien posiadać dobry przywódca.
4. Wymyśl inny tytuł legendy. Narysuj do niej ilustrację. 
5. Poćwicz czytanie tekstu wyróżnionego kolorem fioletowym. 
6. Znajdź w tekście legendy nazwy ryb. Przepisz je do zeszytu.
7. Napiszcie wspólnie w kilku punktach, co wydarzyło się pewnego razu w Bałtyku.
8. Na podstawie tekstu, ciekawostki i ilustracji powiedz, jak wygląda flądra. Wykonaj 

figurkę flądry z plasteliny. 
9. Wyszukaj w tekście nazwy miejscowości. Wskaż je na mapie. Przypomnij zasadę 

pisania nazw miejscowości, rzek, mórz.

Kiedy więc flądra przybyła na start, wszystkie ryby zmagały się dawno 
i niebawem pierwsza z nich była już na mecie ustawionej nieopodal 
gdańskiego portu. Nasza strojnisia dotarła tam niestety jako ostatnia. 
Gdy zaś dowiedziała się, że zwycięzcą, a więc i królem wszystkich ryb, 
został śledź, z zazdrości wybałuszyła oczy, przyparła całym ciałem do 
dna i wykrzywiła ironicznie i z odrazą pyszczek. I oto w tym samym 
momencie spotkała ją sroga kara. Flądra na zawsze zachowała ten 
swój ohydny grymas. Z zawistnej zaś ryby, przekonanej, że to właśnie 
jej należała się korona [...], kara ta przeszła na cały gatunek i od 
tamtej chwili wszystkie flądry wyglądają tak, jak owa zazdrośnica 
w momencie, gdy dowiedziała się o zwycięstwie śledzia. [...]

Jerzy Samp, O flądrze oraz złej i dobrej sławie (fragmenty)

Flądry wyróżniają się spośród innych ryb budową ciała. Jest to 
związane z ich trybem życia. Większość czasu spoczywają na dnie 
morskim, leżąc na boku ciała. W tej pozycji 
również się poruszają. Czy widzisz, gdzie 
flądra ma oczy i płetwę piersiową? Czym 
różni się flądra od innych ryb?
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• Jak sądzicie, co się stanie, gdy położycie spinacze na powierzchni wody? 
A co się stanie, gdy wrzucicie je do wody? 

Doświadczenie 2. Spinacze w wodzie

Prawdziwie dociekliwych młodych naukowców zachęcam 
do wykonania zadań i poszukiwania wyjaśnień. 

Wykonanie: Napełnijcie szklanki wodą po 
brzegi. Gdy woda się ustoi, zaobserwujcie, 
jak wygląda jej powierzchnia. 
Połóżcie bardzo ostrożnie trzy spinacze 
kolejno na powierzchni wody w jednej 
szklance. Do wody w drugiej szklance 
wrzućcie pozostałe spinacze. Obserwujcie, 
co dzieje się ze spinaczami.  
Odpowiedzcie na pytania: Czy wasze 
przypuszczenia się sprawdziły? Jak 
myśleliście, a jak jest? Co zaobserwowaliście? 
Dlaczego tak się stało? 

Zabawa z wodą i co z tego wynika?

• Jak sądzicie, co się stanie, gdy plastelinę w kształcie kulki i placuszka włożycie do 
naczynia z wodą?

Doświadczenie 1. Co pływa? Co tonie? 

Wykonanie: Napełnijcie naczynie wodą. Zróbcie z plasteliny kulkę i placuszek. 
Włóżcie je do wody. Zaobserwujcie, co się z nimi dzieje. 
Odpowiedzcie na pytania: Czy wasze przypuszczenia się sprawdziły? Jak myśleliście, 
a jak jest? Co zaobserwowaliście? Dlaczego tak się stało? 

Wykonajcie doświadczenie.
Przygotujcie: plastelinę, 
naczynie szklane, wodę.

Wykonajcie doświadczenie.
Przygotujcie: dwie wysokie szklanki, wodę, 
sześć spinaczy biurowych.

1. Jak sądzisz, dlaczego ten sam przedmiot czasami utrzymuje się na powierzchni 
wody, a czasami tonie?

2. Zastanów się i powiedz, jaka pozycja ciała ułatwia człowiekowi pływanie.
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• Jak sądzicie, co rozpuści się w wodzie: sól, piasek czy kawa mielona?

Doświadczenie 4. Co się rozpuści w wodzie?

Wykonajcie doświadczenie.
Przygotujcie: sól, kawę mieloną, piasek, 3 szklanki, wodę, 3 łyżeczki.

Wykonanie: Napełnijcie szklanki wodą. Do każdej szklanki wsypcie po 1 łyżeczce 
każdego z wymienionych produktów i zamieszajcie zawartość. Zaobserwujcie, co się 
dzieje z wsypanymi produktami. 
Odpowiedzcie na pytania: Czy wasze przypuszczenia się sprawdziły? Jak myśleliście, 
a jak jest? Co zaobserwowaliście? Dlaczego tak się stało?  

Zabawa z wodą i co z tego wynika?

sól kawa piasek

• Jak sądzicie, co się stanie, gdy cytrynę, kamień, korę włożycie do wody? 

Doświadczenie 3. Co pływa? Co tonie? 

Wykonanie: Napełnijcie miskę wodą. Włóżcie cytrynę, kamień i korę do wody. 
Zaobserwujcie, co się dzieje z tymi przedmiotami w wodzie.
Odpowiedzcie na pytania: Czy wasze przypuszczenia się sprawdziły? Jak myśleliście, 
a jak jest? Co zaobserwowaliście? Dlaczego tak się stało?

Wykonajcie doświadczenie.
Przygotujcie: cytrynę, kamień, kawałek kory, miskę, wodę.

• Jak sądzicie, czy woda w Bałtyku jest bardzo słona?

Doświadczenie 5. Jak smakuje woda w Bałtyku? 

Wykonanie: Napełnijcie butelkę lub słoik wodą. Wsypcie czubatą łyżeczkę soli do wody 
i porządnie wymieszajcie, aż sól się rozpuści. Nalejcie odrobinę wody do kubeczków. 
Posmakujcie jej i oceńcie jej smak. Czy wasze przypuszczenia się sprawdziły?  
Woda w Bałtyku ma podobny smak. Pamiętaj! Woda morska nie nadaje się do picia.

Wykonajcie doświadczenie.
Przygotujcie: litrową butelkę lub słoik, 
wodę, łyżeczkę, sól, jednorazowe kubeczki.

3. Do czego człowiek może wykorzystać wiedzę z tych doświadczeń?
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1. Opowiedz swojemu koledze lub koleżance z ławki, w jaki sposób chłopcy 
i dziewczęta spędzają czas na biwaku nad brzegiem jeziora.

2. Zaproponuj tytuł ilustracji. 

Wprawki Ortograffki: wyrazy z ch niewymiennym

3.   Przeczytaj wyrazy na etykietach. Co mają wspólnego? Które z tych wyrazów 
możesz wykorzystać do opisania ilustracji? Zapisz je w zeszycie.

Nie bądź  
tchórzem. Tylko trochę 

się zachmurzyło.

Ta wichura  
chce nam  

porwać żagiel! 

Chłopcy, chyba 
nie macie choroby 

morskiej?

Usiadł ci 
chrabąszcz na 

plecach!

A ty masz 
chwasty we 
włosach!
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5.  Rozwiąż rebusy:

6.  Ułóż zagadkę do wybranego wyrazu z ch i zadaj ją koledze lub koleżance.

4. Znajdź w wypowiedziach na ilustracji jak najwięcej wyrazów zawierających dwuznak ch.

Chodźcie  
na obiad! Dziś 

zupa chrzanowa, 
chrupiące grzanki 

z chleba i pieczone 
marchewki!

Za chwilę spadnie 
deszcz i zmoczy nam 

cały chrust!

Szybko!
Schrońmy się 
w namiotach!
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W kącikuczytelniczymBratka
Jestem dzisiaj zła jak osa!* 
Złość mam w oczach i we włosach! 
Złość wyłazi mi uszami 
i rozmawiać nie chcę z wami!

A dlaczego? Nie wiem sama. 
Nie wie tata, 
nie wie mama... 

Tupię nogą! Drzwiami trzaskam! 
I pod włos kocura głaskam. 
Jak tupnęłam lewą nogą, 
nadepnęłam psu na ogon. 
Nawet go nie przeprosiłam – 
taka zła okropnie byłam. 

Mysz wyjrzała z mysiej nory: 
– Co to znowu za humory? 
Zawołałam: 
– Moja sprawa! 
Jesteś chyba zbyt ciekawa.  
 
Potrąciłam stół i krzesło, 
co mam zrobić, by mi przeszło?  
Wyszłam z domu na podwórze, 
wpakowałam się w kałużę.
Widać, że mi złość nie służy, 
skoro wpadłam do kałuży. 

Zły humorek

Poznajemy swoje uczucia

Zd
Ziw

ien
ie
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Siedzę w błocie, patrzę wkoło, 
wcale nie jest mi wesoło...

Nagle – co to?  
Ktoś przystaje. 
Patrzcie! 
Rękę mi podaje!  
Tu ktoś mały,  
tam ktoś duży – 
wyciągają mnie z kałuży.

Przyszedł pies i siadł koło mnie, 
kocur się przytulił do mnie, 
mysz podała mi chusteczkę: 
– Pobrudziłaś się troszeczkę!

Widzę, że się pobrudziłam, 
ale za to złość zgubiłam. 
Pewnie w błocie gdzieś została, 
lecz nie będę jej szukała!

Dorota Gellner* Mówimy, że ktoś jest  
zły jak osa, gdy jest 
zagniewany lub wzburzony.

1. Podaj nazwy uczuć, jakie przeżywała bohaterka wiersza. Jak się zachowywała, 
kiedy opanowała ją złość? Jakie konsekwencje mogą wynikać z takiego 
zachowania? Kiedy bohaterka pozbyła się złości?

2. Porozmawiajcie w klasie o tym, czy przydarzyło się wam mieć „zły humorek”? 
Opowiedzcie, co się wydarzyło i jakie towarzyszyły wam uczucia. 

3. Dobierzcie się w pary. Niech jedna osoba czyta wiersz, oddając emocje bohaterki, 
a druga, patrząc w lusterko, robi miny wyrażające złość, zdziwienie, smutek, radość 
do odpowiedniego fragmentu wiersza.

Poznajemy swoje uczucia

SPOKÓJ
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28 Opisujemy swoje uczucia

W kącikuczytelniczymBratka
Smutny wiersz

1. Kto opowiada w wierszu o swoich uczuciach? Co mogą znaczyć słowa: „Dzisiaj 
jestem smutna jak ptak. Dzisiaj jestem smutna jak deszcz”?

2. Jak się zachowywała bohaterka wiersza, kiedy opanował ją smutek? 
3. Powiedz, w jaki sposób radzisz sobie ze smutkiem. 
4. Porozmawiajcie w klasie o tym, czy przydarzyło się wam mieć smutny dzień? 

Opowiedzcie, co się wydarzyło i jakie towarzyszyły wam uczucia. 
5.   Zaproście do klasy pedagoga lub psychologa i zadajcie mu pytania: Czy smutek jest 

nam potrzebny?, O czym smutek nas informuje?, Czy złość jest nam potrzebna?, 
Przed czym złość nas chroni? Jakie inne pytania możecie zadać? 

Dzisiaj jestem smutna 
jak ptak. 
Dzisiaj jestem smutna 
jak deszcz. 
Leżę sobie w trawie 
na wznak, 
sama nie wiem, czemu 
tak jest.

Promyk słońca zalśnił 
i zgasł. 
Trzmiel nade mną krąży 
i gra. 
Czy to moje włosy, 
czy las? 
Czy to śpiewa wilga, 
czy ja?

Możesz sobie myśleć, 
co chcesz, 
ale nie zrozumiesz 
i tak, 
czemu jestem smutna 
jak deszcz, 
czemu jestem smutna 
jak ptak.

Danuta Wawiłow
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Czasami alarmują i ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem. N
iekiedy uczucia zwracają uwagę, aby się lepiej o siebie zatroszczyć.

1. Pokaż na domku uczuć ilustracje obrazujące uczucia i emocje, które właśnie odczuwasz. 
2. Zilustruj wybraną emocję: radość, złość lub smutek, porównując ją do czegoś. 
3. Jak sądzisz, czy uczucia są nam potrzebne? Jaką rolę odgrywają emocje i uczucia 

w naszym życiu? 
4. Dokończ zdania: Jestem radosna/radosny, gdy..., Czuję strach, gdy..., Kiedy jest mi 

smutno, to..., Ogarnia mnie złość wtedy, gdy..., Jestem szczęśliwy/szczęśliwa, gdy....
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30 Wprawki Ortograffki: wyrazy z utratą dźwięczności 

Witajcie w Apartamentowcu Wyrazy!

1.  Przeczytaj każde zdanie. Zastanów się i powiedz, jaką emocję odczuwało 
dziecko, kiedy wypowiadało to zdanie.

Babcia zaprasza mnie do kina na film o żabce. 

Skąd wzięły się w moim pokoju czekoladki? 

Zgubiłam moje farbki, ołówki i kredki? 

Jak tu ciemno! Zgasła żarówka!

Moje rybki są nakarmione.

Zwyciężyłem w turnieju „Ortograficzne zagadki”!

Ale piękne obrazki! 

Przeczytaj wyrazy parami. Zwróć uwagę, że niektóre głoski w wyrazach zapisujemy 
inaczej niż słyszymy. 

czekoladki  czekolada

ołówki   ołówek

kredki  kreda rybka   ryba

obrazki   obrazekfarbki  farba

babcia  babunia zabka   zaba
. .

smutek duma strach

spokój

zachwyt

radość zdziwienie
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2. Przeczytaj komiks. Odegraj scenkę z kolegą lub koleżanką z ławki. 

3. Odgadnij zagadki. 
Zapisz je w zeszycie wraz z rozwiązaniami i uzasadnieniem. 
Pamiętaj, że w tych wyrazach pisownia różni się od wymowy. 

Chcę napisać  
wyraz grzywka, ale 

nie mam pewności, czy 
powinnam napisać literę 

f czy w. 

To proste! 
Zmień formę tego 

wyrazu, wówczas znaj-
dziesz uzasadnienie jego 

pisowni! Na przykład: 
grzywka – grzywa. 

Już wiem, 
należy napisać literę 
w! Spójrz, Bratku, 
grzebień nie radzi 

sobie z moją 
grzywą! 

Masz 
grzywę jak 
lew! Hi, hi!

Na końcu tego 
słowa słyszę [k], 

ale piszę  
literę g.

Na końcu tego 
słowa słyszę [f], 

ale piszę  
literę w.

Na końcu tego 
słowa słyszę [s], 

ale piszę  
literę z.

Na końcu tego 
słowa słyszę [t], 

ale piszę  
literę d.

Na końcu tego 
słowa słyszę [p], 

ale piszę  
literę b.

Jeżeli nie wiesz, którą literą zapisać daną głoskę w wyrazie, odmień go, 
a jego pisownia zostanie uzasadniona. Na przykład: grzywka, bo grzywa.

Pamiętaj
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Czy złość można oswoić?
Pewnego dnia w świetlicy szkolnej zastałem taką sytuację: Ola, 

klęcząc na kolanach przy koszu z klockami, wymachiwała rękami 
w kierunku Olka, wykrzykując ze złością:

– Każdy sprząta po sobie! Zapomniałeś?! Rozrzucasz klocki zamiast mi 
pomóc! Ty obiboku! Nie leń się, tylko wrzucaj klocki do kosza!

Ola jeszcze nie skończyła, Olek już odburczał:
– Wypraszam sobie, nie jestem obibokiem! Sama sobie wrzucaj klocki 
do kosza, ty się nimi 
bawiłaś! Ja już swoje 
dwa wrzuciłem! No 
i przestań mi wydawać 
rozkazy! Lepiej wiem, co 
mam robić! – A potem 
wziął klocek z podłogi 
i rzucił nim w kierunku 
siostry… Dziewczynka 
wstała, podbiegła do 
brata i rozzłoszczona 
kopnęła go w nogę... 
Olek wrzasnął jak zwierz 
„auuuuu”, po czym 
zachwiał się i upadł na podłogę. Aby przerwać tę kłótnię, użyłem trąbki. 
Dzieci umilkły, spojrzały na mnie, ale na ich twarzach w dalszym ciągu 
malowała się złość. 
– Wdech… wydech... – odezwałem się. – Wciągajcie powietrze aż do brzucha 
i powoli liczcie od 10 do 1… – i po chwili kontynuowałem – Czy wiecie, że 
nawet najgrzeczniejsze dzieci oraz najbardziej cierpliwi rodzice czasem się 
złoszczą? Niekiedy i ja czuję złość. Pewnie ciekawi was, skąd się ona bierze. 
Złość pojawia się w nas, kiedy nie możemy zrobić tego, co chcemy. Złość 
czujemy, gdy ktoś nas obraża, naśmiewa się z nas albo przeszkadza nam 
w zabawie. Złość pomaga nam obronić się przed kimś, kto chciałby nas 
skrzywdzić.

W kącikuczytelniczymBratka
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1. Jakie uczucia i emocje przeżywali bohaterowie tego opowiadania? W jakiej sytuacji 
je przeżywali?

2. Oceń zachowanie bohaterów. Wskaż wydarzenie, które zmieniło zachowanie 
bohaterów. 

3. Jaką ważną myśl przekazał Bratek dzieciom? O czym należy pamiętać, gdy czujemy, 
że pojawia się w nas złość?

4. Narysujcie swoją złość. Porozmawiajcie ze sobą o tym, w jakich sytuacjach ją 
czujecie. W jaki sposób można złość oswoić i się jej pozbyć? 

5. Znajdź w tekście wyrazy, w których litera jest zakreślona kolorem. Zapisz je 
w zeszycie wraz z uzasadnieniem pisowni. Pamiętaj, że w tych wyrazach pisownia 
różni się od wymowy. 

Zauważyłem, że twarze dzieci wyrażają zaciekawienie… Po chwili Ola 
zadała mi pytanie, czy złość jest pożyteczna. Wtedy wyjaśniłem, że złość 
nie jest czymś złym. Mamy prawo okazywać ją tak samo, jak inne emocje, 
ale jest jeden warunek. Możemy pozbywać się jej tylko w taki sposób, by 
nie krzywdzić siebie i innych. Warto pamiętać, że złość jest bardzo silnym 
uczuciem, bo kiedy się pojawia, mamy ochotę zrobić coś raptownie i z dużą 
siłą. Dlatego trzeba nauczyć się ją oswajać, aby nie rządziła nami. Co można 
robić, żeby pozbyć się złości w sposób bezpieczny? 
Trzeba wciągać powietrze aż do brzucha i powoli liczyć od 10 do 1… 
Niektórym pomaga ruch, na przykład bieg lub podskoki. Wykonujemy je, aż 
poczujemy, że złość mija. 
Można też złość narysować na kartce. A potem kartkę z rysunkiem należy 
porwać na drobne kawałki i wyrzucić do kosza na śmieci. Kiedy złość minie, 
warto porozmawiać o tym, co się wydarzyło. W spokojnej rozmowie można 
sobie wszystko wytłumaczyć. 
Wtedy Olek stanął przed Olą, poskakał w miejscu i wyrzucił z siebie:
– Już pozbyłem się trochę złości dzięki liczeniu, oddychaniu i skakaniu…  
Ale przed chwilą byłem na ciebie zły, bo nazwałaś mnie obibokiem.
– A, ja czułam gniew, bo mi nie pomagałeś w sprzątaniu. 
Wtedy zaproponowałem dzieciom, aby pokazały na plakacie DOMEK 
MOICH UCZUĆ ilustrację, która obrazuje ich uczucie po rozmowie. Po 
chwili dwa paluszki spotkały się na etykiecie SPOKÓJ. Domyślacie się 
dlaczego?
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Niespodziewane spotkanie

Janek, Amelka, Kuba i mama 
wybrali się na plac zabaw. Przez 
godzinę rodzeństwo bawiło się 
wesoło w piaskownicy, a także 
na huśtawce i zjeżdżalni. Potem 
okazało się, że trzeba przebrać 
Kubę, a Amelka zapragnęła 
pójść do łazienki. 

Gdy tylko mama wraz 
z rodzeństwem odeszli, 
Janka zaczepił nieznajomy 
pan. Miał smutną minę. 
Powiedział:
– Dzień dobry, chłopczyku. 
Czy nie widziałeś mojego 
małego pieska? Myślę, że 
zgubił się gdzieś tutaj.
– Nie, proszę pana – 
odpowiedział nieco przestraszony Janek. – Nie widziałem pieska.
Pan zrobił jeszcze smutniejszą minę i dodał:
– Szkoda. A czy mieszkasz gdzieś tu w pobliżu? Może go jeszcze spotkasz? 
A może poszedłbyś ze mną poszukać psa?

1. Przeczytaj opowiadanie. Opowiedz, co wydarzyło się na placu zabaw. Jakie emocje 
okazywał nieznajomy pan? Jak sądzisz, jakie emocje odczuwał Janek? 

2. Jak zachował się Janek, kiedy nieznajomy zaproponował mu wspólne poszukiwanie 
zaginionego psa? Oceń zachowanie Janka. Czy było zgodne z zasadami? Uzasadnij 
swoje zdanie, wykorzystując wybrane wyrazy:

odpowiedzialny  opanowany  miły  uprzejmy  kulturalny  roztargniony 
 bezmyślny  słowny  powściągliwy  zgodny  rozsądny  roztropny 
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Wtedy Janek przypomniał sobie, 
czego uczyli go rodzice. Tata tłumaczył 
mu niedawno, że nie wolno rozmawiać 
z nieznajomymi, kiedy rodziców nie 
ma w pobliżu. Pomyślał więc jeszcze 
chwilkę i odpowiedział zdecydowanie:
– Przepraszam, ale nie mogę 
odpowiadać na takie pytania, kiedy 
nie ma przy mnie rodziców. Proszę 
zapytać mamę. Ona za chwilę tu wróci.

3. Jak sądzisz, dlaczego mama była dumna z zachowania Janka?
4.  Porozmawiajcie w klasie o tym, jak należy się zachować w sytuacji, gdy nieznajoma 

osoba prosi lub nalega, abyśmy z nią poszli. Odegrajcie w małych grupach scenki. 
5. Zapiszcie wspólnie na tablicy plan wydarzeń do tekstu. 

Panu chyba nie 
spodobała się ta 
odpowiedź, bo szybko 
odszedł bez słowa. 
Janek natomiast 
był zadowolony, że 
zachował się zgodnie 
z zasadami, których 
nauczył go tata. 

Kiedy tylko mama wróciła, chłopiec ze szczegółami opowiedział jej, co mu 
się przydarzyło. Mama była dumna ze swojego syna. Powiedziała, że Janek 
zachował się rozsądnie i bardzo odpowiedzialnie.

Na podstawie opowiadania Joanny Kamykowskiej
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Dziewczynka z parku
W pokoju Andzi był porządek. Porządek miał cieszyć mamę, ale nie 

cieszył. Martwił i ją, i Andzię, bo kiedy wszystko leży równo na swoim 
miejscu, to bardziej się sprząta w swoim pokoju, niż się w nim mieszka. 

Po pogrzebie taty babcia powiedziała, że trzeba cierpliwie poczekać, 
a wszystko wróci do normy. Andzia nie rozumiała zbyt dobrze, co to 

znaczy, więc sprawdziła w słowniku. Ta norma, na którą miały z mamą 
poczekać, była jakąś ustaloną, ogólnie przyjętą zasadą. 
Widocznie babcia się pomyliła – pomyślała wtedy Andzia. – Ani jej, ani 
mamie nie była potrzebna żadna zasada, tylko tata. Nie musiałby wstawać 
z łóżka czy chodzić do pracy. Przecież obie z mamą dobrze sobie radziły, gdy 
chorował. 
Andzia patrzy na zdjęcie z tatą i ma do niego 
żal, że się do niej uśmiecha tylko ze ściany. 
– Powinieneś tu być i zrobić coś takiego, żeby 
mama też zaczęła się uśmiechać – wyszeptała 
Andzia. A potem rozłożyła książki i usiadła do 
lekcji. 
Późnym wieczorem zajrzała do niej mama. 
– Czytasz książkę, Andziu? – zapytała, stojąc 
w progu. 
– Tak. Wesołą. – Andzia szybko znalazła jakiś 
przypadkowy uśmiech. 
– Jeśli chcesz, możemy spać razem.
Mama często przychodziła do Andzi z taką 
propozycją. A ona codziennie na nią czekała. 
Czasami udawała, że czyta, a czasami, że 
zasypia. Ale tak naprawdę zawsze nasłuchiwała 
kroków mamy.
Leżały na szerokim łóżku. Mama trzymała 
w rękach książkę, ale jej wzrok błądził 
po jasnych ścianach i z trudem wracał do 
powieściowych wydarzeń. Spojrzenie Andzi, 

W kącikuczytelniczymBratka
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choć też leżała z otwartą książką, najczęściej zatrzymywało się na twarzy 
mamy. Oczom Andzi zależało najbardziej na tym, aby mamę przeczytać jak 
opowiadanie, które dobrze się kończy. Nie było to jednak łatwe. Zwłaszcza 
od kilku tygodni. 
– Kiedy już przestaniesz być smutna, mogłybyśmy pójść do parku – 
powiedziała cicho.
– Możemy się tam wybrać nawet jutro – odrzekła mama.
– To za szybko. – Andzia pokręciła przecząco głową.
– Myślisz, że jestem smutna? – Głos mamy niebezpiecznie zadrżał. – 
Bardzo się staram, żeby było… jak dawniej – dokończyła. 
– Wiem – szepnęła Andzia i pocałowała mamę w policzek. 
I znowu poczuła się jak dorosła. Jak mama swojej mamy. Zawsze miała 
takie odczucie, gdy robiła jedną z tych rzeczy, którymi się zajmowała 
mama. A to poprawiała krzywo zawiązaną kokardkę przy jej fartuszku, 
a to przynosiła nowe rajstopy, gdy dostrzegła oczko wędrujące po maminej 
nodze. A najczęściej czuła się bardzo dorosła, gdy sadzała mamę na krześle 
i starannie czesała jej niesforne włosy, zmierzwione i zmęczone wiecznym 
leżeniem pod kocem.
– Muszę ci coś powiedzieć. Mam bardzo dzielną córeczkę. – Mama 
przeciągnęła Andzię na swoją połowę łóżka i kilkakrotnie ją pocałowała. 
Andzia zamknęła oczy. Wszystko się zmieniło, ale mamy pocałunki nie. 
Pozostały takie same. Trzeba tylko było długo i cierpliwie na nie czekać. 

Barbara Kosmowska „Dziewczynka z parku” (fragment)

1. Posłuchaj uważnie fragmentu lektury „Dziewczynka z parku”.
2. Jakie emocje przeżywały Andzia i jej mama? Nazwij je. Jak sądzisz, z jakiego 

powodu bohaterki je przeżywały?
3. Przeczytaj zaznaczone kolorem zdanie. Wyjaśnij własnymi słowami, co może ono 

znaczyć.
4. Znajdź w tekście fragment, z którego dowiadujesz się, jak dziewczynka opiekuje się 

mamą po śmierci swojego taty. Przeczytaj go na głos. 
5. Oceń zachowanie Andzi.
6. Jak trzeba się zachować wobec osoby, która nie ma rodzica, straciła niedawno 

rodzica lub rodzice tej osoby mieszkają daleko? Porozmawiajcie o tym w klasie.
7. Jakie znacie sposoby radzenia sobie z uczuciem smutku, straty? 
8. Naucz się pięknie czytać fragment tekstu napisany kolorem fioletowym. 
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1. Jakie święto obchodzimy 26 maja? Dlaczego jest to ważne święto? Jak lubisz 
spędzać czas ze swoją mamą?

2. Jaką niespodziankę przygotujecie dla mam w swojej klasie?
3. Wykonaj laurkę dla swojej mamy. Ułóż i zapisz życzenia. Pamiętaj o wielkiej literze 

w zwrotach grzecznościowych.

D<|i_e|ń] M_a|t|k|i] +je?s5t] d|n|i_e|m] +s{_c|z_e_gó\l|n|y\m]. U_c|z_c|i|l|i?ś!|y go +( n_a?s{_e|j 
k|l_a?s+i_e] +( +s+p_o+s5ó[b +(y^ją|t|k_o+(y. Z_a|p|%o+s+i|l|i?ś!|y +s+wo+je] M_a|m|y n_a] +u|%o5c|z|y^s– 
t_e] +s+p_o5t|k_a|n|i_e] +i] +p|r}|ygo5t_o+wa|l|i?ś!|y d|l_a] n|i_c|h] n|i_e?s+p_o5d|z|i_a|n]k|i].  
U_d_e|k_o$o+wa|l|i?ś!|y n_a] t_ę] o5k_a|z|ję] n_a?s{_ą] +s5a|l_ę] l_e|k_c|y\j\n_ą]. T6|m|u] %a_d_o+s– 
n_e|m|u] +s+p_o5t|k_a|n|i|u] t_o+wa|r}|y^s{|ł_a] $8_c|yt_a_c|ja] +(i_e|rs{|y o$a|z] +p|i_o+s6|n|k|i] 
+(y^k_o"_a|n_e] +p|r}|y a|k_o!|p_a|n|i_a|m_e|n_c|i_e] d|z|wo"|k_ó+w. W+s{|y^s0t|k|i_e] d|z|i_e_c|i] 
+t9_c|z|y^ł|y +s+wo+i|m] k_o5c|h_a|n|y^m] M_a|m_o!] +(i_a|n|k|i] z] +(i_o+s6|n|n|y\c|h] 
k|(i_a|t_ó+w o$a|z] +p|i_ę|k|n_e] l_a|u|rk|i]. P#}|ygo5t_o+wa|l|i?ś!|y t_e|ż] +(y^s5t_a|w9] +p|%a_c] 
+p|l_a?s5t|y\c|z|n|y\c|h] +p|r}_e_d?s5t_a|(i_a|ją_c_ą] +p_o#t|%8|t|y M_a|m]. M_a|m|y z] d|u|m_ą]  
+i] +u?ś!|i|e_c|h_e|m] o5d|n_a|jd|y\wa|ł|y +s+i_e|bi_e] +(ś$ó5d] z_a|p|%8|z_e|n|t_o+wa|n|yc|h] +p|%a_c]. 
M_a|m_o!] 9a|%d|z_o +p_o5d_o59a|ł] +s+i_ę] k_o"|k|u|rs „R_o{|p_o{|n_a|j +s+wo+je] d|z|i_e_c§k_o 
– +p_o g\ł_o+s+i_e]”, a] n_a|m] „R_o{|p_o{|n_a|j +s+wo+ją] m_a|m_ę] – +p_o hy\z|u|r}_e]”.  
W+s{|y\s0t|k_o +u_d_a|ł_o +s+i_ę] z|n_a|k_om|i_c|i_e]!!!

Z 
Kron

iki klasy 2a

Zaplatanie wianków z polnych kwiatów
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Nasza mama jest poetką

1. Przeczytaj pięknie wiersz swojej mamie. Jaki jest jego nastrój?
2. Wyjaśnij tytuł wiersza. Znajdź w wierszu przykłady, które mówią o tym, że mama 

jest poetką. 
3. Wyjaśnij, co znaczy zdanie: „Dobrze mieć mamę – poetkę!”.  

Czy podzielasz to zdanie? Uzasadnij swoją opinię. 
4. Uzupełnij zdanie: Z moją mamą (co robię?) ….
5. Powiedz i zapisz w zeszycie, jak jeszcze można zwracać się do mamy, na przykład: 

mamusia.

Nasza mama jest poetką, 
nasza mama pisze wiersze
i dlatego z naszą mamą
życie w domu jest piękniejsze.

Gdy mama podlewa kwiaty
z konewki deszczykiem wody
mówi: „Pod tym wodospadem
zakwitną w domu ogrody...”

Słońce jest dla mamy jabłkiem,
księżyc błyszczy jak rogalik,
wiatr wesoło gra na skrzypcach
a tęcza to barwny szalik.

Nawet kiedy na półmisku
przynosi pyzy gotowe,
śmieje się: „Na obiad będą
dziś – piłeczki pingpongowe...”

Dobrze mieć mamę – poetkę!
Bo umiemy tak jak ona
jeden kwiat zamienić w ogród,
a odkurzacz w trąbę słonia.

Ryszard Przymus

W kąciku
czytelniczym

Bratka
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40 Poznajemy ciekawostki o ptakach

Wiosną i latem warto obserwować ptaki. Budują one gniazda, 
przygotowują się do znoszenia jaj, z których wylęgają się ich młode, 
a potem troskliwie opiekują się swoim potomstwem. Większość ptaków 
wybiera terytorium, na którym łatwo ukryją gniazdo i zdobędą pokarm 
dla piskląt.

Gęgawy tworzą pary na wiele lat. 
Samica buduje duże gniazdo z roślin 
wodnych, gałązek, liści i trawy, 
a wyściela je własnym puchem. Ukryte 
jest ono wśród trzcin i szuwarów blisko 
zbiorników wodnych. 

W pary na całe życie łączą się także jerzyki. Co ciekawe samiec i samiczka 
spotykają się wiosną przy gnieździe, do którego wędrują osobno. Są silnie 
przywiązane do swoich miejsc lęgowych z poprzedniego roku. Gniazdo 
zakładają często w miastach, na przykład: we wnękach budynku, 
w stropach dachu, a także w szczelinach skalnych. Wyściółką 
są spojone śliną ptaków trawy, piórka i sierść. Materiał do 
budowy gniazda ptaki chwytają w locie. 

Inne ptaki budują gniazda w norach lub dołkach. 
Niektóre nad gniazdem tworzą osłonę z traw, 
maskującą je z góry. Gniazdo sieweczki rzecznej 
jest płytkim dołkiem wygrzebanym w piasku 
lub żwirze. Wyścielone jest trawą, kamykami, 
muszelkami i korzonkami roślin. 

Niektóre ptaki budują gniazda w dziuplach, a nawet 
samodzielnie tworzą dziuple. Przykładem takiego 
ptaka jest dzięcioł. 

Część ptaków konstruuje gniazda z różnych 
materiałów, na przykład: gałązek, trawy, mchu, 
liści. Gniazda powstają w różnych trudno 
dostępnych miejscach, na przykład pośród 
krzewów, w koronach drzew. Piegża wychowuje 
pisklęta w gniazdach ukrytych w gęstej roślinności. 

gęś gęgawa

jerzyk

dzięcioł
sieweczka

piegża

N6570_ksiega.indb   40 2019-01-31   22:27:21

Kukułka nie buduje własnego gniazda, lecz powierza 
wysiadywanie swoich jaj i wychów młodych innym 
ptakom. Złożenie jaja do obcego gniazda zajmuje kukułce 
jedynie 3 sekundy. Pisklę po wykluciu usuwa inne jaja 
lub pisklęta z gniazda i jest karmione przez przybranych 
rodziców.

41Poznajemy ciekawostki o ptakach

1. Wymień nazwy znanych ci ptaków, które udało ci się zaobserwować podczas 
wypraw na przykład na łąkę lub do lasu. 

2. Która informacja dotycząca ptaków zaciekawiła cię najbardziej? 
3. Poszukajcie informacji o tym, które ptaki nie potrafią latać. 
4.*  Dokonajcie obserwacji kurzego jajka. Zmierzcie je, sprawdźcie, ile jajko waży. 

Zaobserwujcie skorupkę – jaka jest w dotyku, jak wygląda z zewnątrz, a jak 
wewnątrz po jej rozbiciu. Nazwijcie części jajka. 

5.* Poszukaj ciekawostek o wybranym ptaku. 
6.    Wybierzcie się na wycieczkę z lornetką, aby zaobserwować ptaki i ich zachowanie 

oraz życie w gniazdach. Uwaga: ptaki w okresie lęgowym są bardziej płochliwe. 
7.   Przyjrzycie się różnym piórom. Nazwijcie części pióra. 

trzcinniczek karmiący 
pisklę kukułki

dziób
Służy do pobierania pokarmu, 
czyszczenia piór, pielęgnowania piskląt, 
budowy gniazda.

skrzydła 
Umożliwiają latanie.

pióra 
Chronią skórę, zabezpieczają 
przed utratą ciepła, umożliwiają 
latanie.

chorągiewka

stosina

dudka

Niezwykłe akrobacje nad łąkami wykonują w czasie 
lotów samce czajki. Przypomina to występy pilotów  
na pokazach lotniczych. Samce wzbijają się w powietrze,  
po czym raptownie opadają, przekręcają się na plecy  
i wykonują pętle oraz inne widowiskowe figury. 

czajka

kaczka
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42 Bielik – zielona lekcja

Bielik – zielona lekcja 
Opowiada Andrzej Kruszewicz. 
Pamiętam, że kiedy byłem jeszcze studentem, w 1981 roku 
powstał Komitet Ochrony Orłów. Jest to organizacja zajmująca 
się ochroną orłów i innych ptaków drapieżnych. W tamtych 

czasach sytuacja orłów w Polsce była bardzo zła. Mieliśmy zaledwie 
60 czynnych gniazd bielika, naszego herbowego ptaka. Teraz jest 1500 
gniazd tego gatunku. Członkowie Komitetu Ochrony Orłów od początku 
współpracowali z leśnikami w celu ochrony gniazd tych najbardziej 
zagrożonych ptaków. 

***
Była wczesna wiosna. Zima trzymała długo i tereny zamieszkałe przez bieliki 
były w marcu jeszcze pokryte śniegiem. Wysłannik Komitetu Ochrony Orłów 
obserwował rewiry1 tych ptaków. Na skraju starego lasu ujrzał krążącego 
bielika i stado kruków. Podejrzewał, że ptaki posilały się padliną i postanowił 
to sprawdzić. Ujrzał ledwo żywego bielika, niezdarnie pełzającego po ziemi. 
Kruki odleciały, ale drugi większych rozmiarów bielik krążył nad nim, 
dźwięcznie kracząc. Było jasne, że chory ptak na ziemi i ten latający są parą. 

Mniejszy był samcem, a większy – samicą.
Już wtedy działalność Azylu2 dla Ptaków w warszawskim 
ZOO, gdzie wówczas pracowałem i pracuję do dziś, była 
powszechnie znana, więc działacz Komitetu Ochrony 
Orłów od razu do nas zadzwonił. Poprosiłem go, by 
jak najszybciej dostarczył ptaka do nas. Będziemy 
czekać! Miejscowi leśnicy okazali się bardzo pomocni 
– przyjechali na miejsce terenowym autem i od razu 
skierowali się z ptakiem do Azylu. Dotarli po ciemku, 
ale ja byłem gotowy na przyjęcie trudnego pacjenta. 
Bielik od razu został przeniesiony do ciepłego gabinetu, 
dostał kroplówkę, leki oraz witaminy. Mimo moich 
starań ptak tracił przytomność, ciężko oddychał, a jego 
serce pracowało nierówno. Było jasne, że zostanę 
z nim do rana. Warto było! Rankiem bielik spojrzał na 
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1. Dlaczego powstał Komitet Ochrony Orłów? Czym zajmuje się ta organizacja? 
2. Jak sądzisz, dlaczego tak ważna jest ochrona zagrożonych gatunków ptaków?
3. Jak, twoim zdaniem, można jeszcze pomagać zagrożonym gatunkom ptaków? 
4. Na podstawie tekstu powiedz, czy zachowanie ludzi wobec ptaków było 

odpowiednie. Uzasadnij swoją odpowiedź. 
5. Wyjaśnij, jak rozumiesz słowa „ludzie oddani przyrodzie”. Czy takimi osobami 

mogą być dzieci? Uzasadnij swoją odpowiedź.
6. Na podstawie tekstu i ilustracji ułóżcie wspólnie kilka zdań o bieliku. 
7.*  Poszukajcie informacji o organizacjach, które zajmują się pomaganiem zwierzętom, 

przyrodzie.

mnie przytomnym wzrokiem. Był bardzo spokojny. Przez kilka 
następnych dni moje działania obserwował z podziwu godną 
cierpliwością. W końcu ptak stanął na nogach. Nadal był jednak 
bardzo słaby. Po tygodniu przeniosłem go do woliery3. Na początku latał 
troszkę niepewnie. Po dwóch tygodniach nadawał się do powrotu na 
wolność. Powiadomiłem leśników, którzy go do nas przywieźli. Chętnie 
go zabrali, bo jego samica podobno stale odwiedzała miejsce, skąd samiec 
został zabrany. W chwili wypuszczania zdrowego ptaka na wolność też tam 
była. Za chwilę dwa dorosłe bieliki krążyły nad lasem, głośno kracząc. Dzięki 
pomocy oddanych przyrodzie ludzi królewski ptak powrócił na wolność! 
1 Rewir to inaczej obszar.
2  Azyl, inaczej schronisko, to miejsce dające schronienie.
3  Woliera to pomieszczenie osłonięte siatką przeznaczone 

dla ptaków w ogrodzie zoologicznym.
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44 Wprawki Ortograffki: nad, pod, w, za, z, przed, do, przy, od, obok

1. Przeczytaj czytankę, zwracając uwagę na wyróżnione kolorem wyrazy. Czy wyrazy 
te są potrzebne, aby poprawnie układać zdania? Czy można je pomijać? 

2. Dowiedzcie się, co to znaczy czytać książkę „od deski do deski”. 

Janek i Dorotka stoją przed regałem z książkami w szkolnej bibliotece. 
Janek zerka w prawo – tam zauważa komiksy. Tuż obok nich, po 
lewej stronie, ustawione są baśnie. Chłopiec podnosi wzrok wyżej. 
Nad półką z komiksami widnieje napis KSIĄŻKI PRZYGODOWE. 
Przy nich stoją książki z wierszykami. Janek zagląda pod półkę 
z komiksami, gdzie leżą książki przyrodnicze.
– Może tu są książki o ptakach? – szepcze do Dorotki Janek.
– Janku, w encyklopedii na pewno znajdziemy informacje o ptakach 
– odpowiada Dorotka. Sięga po jedną z książek leżących na półce 
ATLASY, ALBUMY I ENCYKLOPEDIE. 
– Ale to gruba księga… Ciekawe, jak długo będę ją czytać, aby  
znaleźć ciekawostki o dropie? – pyta Janek. 
– Za chwilę wszystko się wyjaśni – mówi tajemniczym głosem  
Dorotka. – Przeczytaj  wiersz Jerzego Kiersta. Z niego dowiesz się,  
czy musisz książkę tę czytać od deski do deski…

W bibliotece

Encyklopedia to taka księga, 
po którą każdy, kto myśli, sięga.

Gruba, bo wszystkie rozumy zjadła,
a hasła ma według abecadła.
Tak. Po kolei. Od A do Zet.

A-B-C... Proszę, spójrz na jej grzbiet!
Gdy nie wiesz, co to na przykład agat,

czy to to samo, co sznur lub szpagat, [...]
gdy nie wiesz, co to takiego drop,

czy maszt, czy belka, co dźwiga strop,
encyklopedię wtedy otwieraj!

Gdzie? To ci powie pierwsza litera.
Jedź z góry na dół palcem po słowach,

aż znajdziesz dropia, znajdziesz baobab.

Jerzy Kierst,  
„Encyklopedia”  

(fragment)Z
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45Do czego służy encyklopedia? 

3.   Na podstawie tekstu i ilustracji powiedz, jak są ułożone książki w szkolnej bibliotece, 
do której przyszedł Janek. Użyj wyrazów wyróżnionych w czytance kolorem. 

4.  Porozmawiajcie w klasie o tym, jak i dlaczego należy zachowywać się w bibliotece.
5.    Wybierzcie się do biblioteki. Zapoznajcie się z różnymi encyklopediami. Dowiedzcie 

się, jakich informacji można w nich poszukiwać.
6.   Co to jest encyklopedia? Do czego służy ta książka? Jak są ułożone hasła 

w encyklopedii? Powtórz sobie alfabet. Jak sądzisz, czy jego znajomość ułatwia 
korzystanie z encyklopedii? 

7.   Poszukajcie informacji na temat wybranego ptaka w różnych źródłach: atlasach, 
internecie, słownikach, encyklopedii, czasopismach dziecięcych. Wspólnie 
przygotujcie o nim notatkę. 

Wiadomości w encyklopedii 
są ułożone w postaci haseł. 
Oto przykład hasła:

Drop – gatunek dużego ptaka. Dorosły 
samiec ma ciało o długości około 1 metra. 
Ma białawą „brodę”, jasnokasztanowe 
upierzenie na piersi, a na dolnej części ciała 
czarno-białe pióra. Drop żywi się delikatnymi 
pędami i nasionami roślin, drobnymi 
zwierzętami (w tym owadami).
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46 Klasowy dzień gier i zabaw 

Wiosną i latem spędzamy więcej czasu na świeżym powietrzu. Gra 
w piłkę, wyścigi, skakanie, bieganie to świetna zabawa. To także dobry 
sposób, by rozwijać sprawność fizyczną oraz wzmacniać odporność. 
Zachęcam was do zabaw na dworze po lekcjach. Gdy wam zabraknie 
pomysłów, możecie skorzystać z moich propozycji gier.

Na podłożu rysujemy 10 takich samych 
kwadratów – tak jak na ilustracji. Są to klasy. 
Zapisujemy w polach liczby od 1 do 10.  
Zawodnicy kolejno stają tyłem do klas 
i rzucają kamykiem tak, aby trafić nim 
w pole 1. Osoba, której uda się rzucić kamyk 
na to pole, zaczyna grę. Na pojedynczych 
polach skacze na jednej nodze, natomiast na 
podwójnych – staje w rozkroku. Kto nastąpi 
na linię lub na pojedynczym polu stanie na 
dwóch nogach, w następnej kolejce zaczyna 
grę od początku. Po zaliczonej pierwszej 
rundzie należy trafić kamykiem w pole 2, 
a w następnych rundach – w kolejne pola.

Na polu zabawy rysujemy 6 dużych 
kół. Do każdego z nich wkładamy od 
1 do 6 kamyków. Berek rzuca kostką 
i głośno woła, jaka liczba wypadła. 
Pozostali uczestnicy zabawy uciekają 
przed berkiem, starając się schronić 
w kole z odpowiednią liczbą kamieni. 
Osoba, którą berek dogoni, zostaje 
berkiem.

berek - kamieniste pola

Klasowy dzień gier i zabaw
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1.  Porozmawiajcie wspólnie w klasie, odpowiadając sobie na takie pytania: Czy lubicie 
zabawy sportowe? Dlaczego ruch jest tak ważny? Jakie są wasze ulubione letnie 
zabawy sportowe? 

2.  Po zabawach i grach ruchowych usiądźcie na trawie w otoczeniu pięknej przyrody 
i poczytajcie wspólnie ulubione książki. Potem porozmawiajcie o tym, czy czytanie 
było przyjemne. Uzasadnijcie dlaczego.

Grupa staje na ułożonych obok siebie 
kilku lub kilkunastu arkuszach gazet, 
które w zabawie udają deski tratwy. 
Prowadzący zabawę opowiada 
historyjkę o sztormie na morzu, 
podczas którego statek zatonął, ale 
grupa na tratwie się uratowała. Gdy 
rozbitkowie oczekują na pomoc, fale 
zalewają tratwę, a prowadzący odrywa 
kawałki gazet (części tratwy). Uratują 
się ci, którzy nie wpadną do wody. 
Rozbitkowie powinni sobie pomagać, 
by jak najdłużej utrzymać się na 
kawałku gazety.

Uczestnicy zabawy ustawiają się na 
obwodzie koła. Wewnątrz znajdują się 
skarby. Pilnują ich strażnicy (są oznaczeni 
na przykład szarfami). Na sygnał dzieci 
stojące na obwodzie koła podejmują 
próbę zdobycia skarbów, a strażnicy 
„zamrażają” je dotknięciem. „Zamrożeni” 
zdobywcy mogą się ruszyć dopiero, 
gdy wszystkie skarby zostaną zdobyte. 
Zwycięża ten, kto nie da się złapać lub 
zostanie złapany jako ostatni. W kolejnej 
rundzie jest strażnikiem.

SKARBY OCEANU
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48

W kącikuczytelniczymBratka

Dziecka prawa – ważna sprawa

1 czerwca w Polsce obchodzimy Dzień Dziecka. To wyjątkowe święto 
ustanowiono ponad 50 lat temu. Dzień Dziecka przypomina, że dzieci 
– podobnie jak dorośli – mają swoje prawa. Prawa dzieci są zapisane 
w dokumencie, który nosi nazwę Konwencja o prawach dziecka. Konwencja 
gwarantuje wszystkim dzieciom na świecie dobrą opiekę i wychowanie. 

Mam prawo żyć, mam prawo być – sobą
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.
Mam prawo kochać i kochanym być
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. 
Mogę się śmiać, może się dziać pięknie. 
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych.
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.

Piosenka o prawach dziecka

Ref. Dziecka, dziecka, prawa, prawa 
Poważna sprawa, poważna sprawa, 
Dziecka, dziecka, prawa, prawa 
To nie zabawa, to nie zabawa. 

Mam prawo śnić, mam prawo być – inny. 
Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny. 
Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę. 
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński
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1. Kiedy obchodzimy Dzień Dziecka? O czym to święto przypomina? W którym 
dokumencie są zapisane prawa wszystkich dzieci na świecie?

2. Jakie prawa zostały wymienione w piosence oraz na tej stronie? Przeczytaj je i zapisz 
w zeszycie. Jakie inne prawa dziecka można jeszcze dopisać do tej listy? 

3. Do kogo możesz zwrócić się o pomoc, gdy czujesz, że twoje prawa są łamane?
4. Wszystkie dzieci oprócz swoich praw mają też obowiązki. Porozmawiajcie w klasie 

na temat waszych codziennych obowiązków.
5. O czym marzycie w Dniu Dziecka? Wspólnie ułóżcie i zapiszcie zdania na ten temat 

na tablicy.
6. Przygotujcie w grupach scenkę dramową, w której przedstawicie wybrane prawo.
7.*  Poszukajcie w internecie „Piosenki o prawach dziecka”. Nauczcie się jej na pamięć. 

Zaśpiewajcie ją na spotkaniu z rodzicami.

Prawo do wychowywania 
w rodzinie 

Prawo do opieki medycznej 

Prawo do zabawy i odpoczynku 

Prawo do rozwijania swoich 
zainteresowan 

 
 

Prawo do nauki 

Prawo do wypowiedzi 

Prawo do prywatnosci

W 1994 roku w naszym kraju powstał Sejm Dzieci i Młodzieży. Od tego czasu 
co roku 1 czerwca w Polsce rządzą dzieci. W tym szczególnym dniu obradują 
w sejmie – w siedzibie naszych władz, gdzie tworzy się prawo dla całego państwa.
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50 O pisaniu książek – wywiad

O pisaniu książek – wywiad 

       Pani Elżbieta Z
ubrzycka

– Napisała Pani wiele książek dla dzieci i dla dorosłych. Jak to się 
stało, że została Pani pisarką? 
– Każdy człowiek jest odkrywcą. Wciąż dowiaduje się nowych, bardzo 
ciekawych rzeczy. A kiedy je pozna, chce innym o nich opowiedzieć. 
To tak, jakby zdradzał swoje sekrety. Staram się opisać w książkach 
dla dzieci moim zdaniem ważne sprawy i wydarzenia. Chcę, żeby 
dzieci, tak jak bohaterowie książek, nauczyły się wierzyć we własne siły 
i z radością poznawały świat, który je otacza. 
– Którą postać ze swoich książek polubiła Pani najbardziej? 
– Kiedy opisuję przeżycia bohatera, sama się nim staję. Czuję, jak 
powiewają mi uszy, gdy pędzę przez pola jako zajączek Filip, mam 
w ustach smak marchewki, gdy on ją ze smakiem zajada. Smucę się 
wraz z Michałem pod wpływem złych wiadomości lub śmieję się, gdy 
mały szczurek Pasek zjeżdża z kanapy na brzuszku jak na sankach. To 
znaczy, że najbardziej lubię tę postać, o której w danej chwili piszę. 
– Czego mogą się dowiedzieć i nauczyć dzieci z Pani książek? 
– Przede wszystkim tego, jak rozmawiać z innymi i jak się zachowywać, 
by mieć wielu przyjaciół. Każde dziecko rodzi się z godnością i jest 
warte tyle samo, co wszystkie inne, więc bardzo bym chciała, żeby 

Pytania zadaje Janek. Odpowiedzi 
udziela pani Elżbieta Zubrzycka – 
autorka książek dla dzieci.
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1. Przeczytajcie pytania i odpowiedzi w parach. Jakie inne pytania chcielibyście zadać 
autorce książek? Zapiszcie je w zeszytach. 

2. Która odpowiedź autorki cię zaskoczyła? A która wydała ci się najciekawsza? 
3. Poszukaj w bibliotece książek autorstwa Elżbiety Zubrzyckiej. Zapisz w zeszycie  

3 tytuły.
4. Przygotujcie w klasie wystawę waszych ulubionych książek. Postarajcie się 

zaprezentować je w ciekawy dla słuchaczy sposób. Porozmawiajcie o tym, których 
bohaterów książkowych lubicie i dlaczego. 

o tym wiedziało. Niech się zachwyca codziennymi drobiazgami, bo 
wtedy będzie szczęśliwe. 
– Skąd czerpie Pani pomysły do pisania opowiadań?
– Zwykle najpierw mam pomysł, czego chciałabym dziecko nauczyć. 
Na przykład tego, że dobre słowa są bardzo ważne. Potem wymyślam 
bohaterów i historię, która to pokaże. Tak powstała książka „Filip, lis 
i magia słów”. Albo opisuję prawdziwe zdarzenia, jak historia chłopca 
w „Sekretach Michała”. 
– Jakie są Pani ulubione książki z dzieciństwa? 
– Bardzo lubiłam czytać książki przygodowe, podróżnicze i o Indianach, 
raczej przeznaczone dla chłopców, takich autorów, jak: Curwood 
(czytaj: kerłud), London, Karol May (czytaj: maj) czy Sat-Okh (czytaj: 
sat ok).
– Co Pani robi w wolnym czasie? Czy ma Pani jakieś hobby?
– Bardzo lubię czytać, od wielu lat nie oglądam telewizji. W lecie 
chętnie jeżdżę na wycieczki rowerowe, a w zimie – na nartach. Lubię 
pływać i zbierać grzyby. W mieście często jeżdżę na hulajnodze, na 
której przewożę ciężkie zakupy i szybko się poruszam.
– Co chciałaby Pani powiedzieć dzieciom, które marzą, by 
w przyszłości pisać książki?
– Pamiętajcie – wszystko się zapomina. Zapisujcie więc ciekawe 
zdarzenia, zaskakujące historie. Zbierajcie w ten sposób materiały do 
książki. Gdy będziecie gotowi, to ją napiszecie.
– Bardzo dziękujemy za rozmowę.
– Ja także bardzo dziękuję za zaproszenie do waszego podręcznika. 
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Najpiękniejsza zabawa 
Grześ z rozwiązanymi sznurówkami w tenisówkach zajrzał do 
biblioteki. W chwili, gdy spojrzał na mnie, miał znudzoną minę. Szybko 
powachlował się pocztówką, a następnie zagadnął: 
– Hej, Bratku! Pobawisz się ze mną w świetlicy po lekcjach? Tylko w coś 
takiego, żebym świetnie się bawił i nie ziewał z nudów!
Podrapałem się w główkę, zastanawiając się, czym może być to „coś”. 
Zerknąłem na książkę, 
którą właśnie czytałem, 
i szepnąłem:
– Może pobawimy się 
w najpiękniejszą zaba-
wę, jaką dotąd wymyśli-
li ludzie?
– To znaczy…?
– To niespodzianka… 
Zapewniam, że nie 
będziesz miał wymówki, 
aby się nie bawić. 
Zamiast odpowiedzi Grześ zdecydowanym ruchem wysunął w moim kie-
runku swą piąstkę, czyli „żółwika”, na znak, że się dogadaliśmy.
Zaraz po lekcjach spotkaliśmy się w świetlicy. Nasze spotkanie rozpo-
częliśmy od „książkowej gimnastyki”. Polega ona na tym, że dziecko 
kładzie książkę na głowie, a następnie wykonuje różne ćwiczenia, na 
przykład: powolne przysiady, skręty tułowia, wymachy ramion i nóg 
oraz wędrówkę w miejscu. Na koniec dziecko z książką na głowie musi 
przejść próbę śmiechu, gdy inne dzieci próbują je rozśmieszyć. Zabawa 
trwa, dopóki książka nie zsunie się z głowy. Jednocześnie bardzo uwa-
żaliśmy, aby książka nie spadła na twardą podłogę i nie uszkodziła się. 
Nasza „książkowa gimnastyka” wywołała mnóstwo emocji! Wszystkie 
dzieci, które były w świetlicy, przyłączyły się do naszej zabawy.
To nie był koniec moich pomysłów… Do kolejnej zabawy ustawiłem 
pudło na środku sali, a potem stanąłem na nim jak na scenie, trzymając 

KRYJÓ
WKA CZYTE

LN
ICZA
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w jednej ręce książkę, a w drugiej tubę z gazety. Przyłożyłem tubę do ust 
i rzekłem zmienionym głosem: 
– Jestem ulubioną książką Bratka pod tytułem: „Ciekawostki 
o zwierzętach”. Mam wiele kolorowych ilustracji. Zapraszam was do 
poznania historii kilku niesamowitych zwierzaków: albatrosa, pandy, 
koali i wieloryba. Kto ma ochotę mnie poczytać, niech przyjdzie do 
„kryjówki czytelniczej”! 
W przytulnym miejscu, które zbudowałem z poduszek i koca, przy 
świetle latarki Grześ czytał nam książkę! Dowiedzieliśmy się, że koale 
z Australii jedzą wyłącznie liście eukaliptusa, a pandy żyjące w Chinach 
żywią się tylko bambusami.
Na koniec Grześ rzekł wesoło:
– Bratku, miałeś rację! Czytanie książki to najpiękniejsza zabawa! Czy 
pobawimy się w ten sam sposób jutro? Przyniosę moją nową książkę 
o sówkach, mrówkach i bożych krówkach! Dostałem ją od rodziców 
z okazji Dnia Dziecka!

1. Jakie emocje przeżywali bohaterowie tego opowiadania? Nazwijcie je i powiedzcie, 
w jakiej sytuacji je przeżywali.

2. Jakie są wasze ulubione książki?
3. Przygotuj reklamę swojej ulubionej książki. Przedstaw swój pomysł w klasie.
4. Porozmawiajcie w klasie o tym, co by było, gdyby na świecie nie było książek.
5. Przeczytaj komiks i zapamiętaj zasadę pisowni ó wymiennego.

Jak napisać wyraz  
sówka? Nie mam 

pewności: ó  
czy u. 

Napisz ó.  
Ale pamiętaj, że jest 
to też ó wymienne, 
bo w wyrazie po-

krewnym wymienia 
się na o!

Sprawdź, czy 
w wyrazie tym 

jest cząstka 
-ówka.

Tak! Jest 
cząstka  
-ówka!

SÓWKA

6. Znajdź w tekście wyrazy zakreślone kolorem. Zapisz je w zeszycie wraz 
z uzasadnieniem pisowni.
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54 Klub Interesującej Książki

1. Opowiedz po kolei, co się wydarzyło tego dnia w klasie 2a.
2. Wypisz do zeszytu rodzaje książek, jakie można znaleźć w biblioteczce 2a. Jakie znasz 

inne rodzaje książek?
3. Skąd można wziąć książki do czytania?
4. Porozmawiajcie o tym, jak rozumiecie słowa Umberto Eco (czytaj: eko): „Kto czyta 

książki, żyje podwójnie”.

P|i?s+i_a|j +w +s<|k_o+l_e] d|z|i_e|ń] +u|p|ł|y\n_ą|ł] n_a|m] +w +s+p_o+s5ó0b +s<_c|z_e_g\ó5l|n|y. Z_a|ł_o–
ż|yl|i?śm|y K|l|u|b I"|t_e|%8?s+u|ją_c_e|j K?s+i_ą|ż|k|i]. 
K_a|ż_d|y +p|r}|y\n|i_ó+s 0ł] +s+woją] +u|l|u|bi_o"_ą] k?s+i_ą|ż|k_ę] +i] z_a_c|h_ę_c_a|ł] +i|n|n|yc|h] d_o +je|j 
+p|r}_e_c|z|yt_a|n|i_a]. N5a?s<_a] +p_a|n|i] t_e?ż] +p|r}|y\n|i_o+s 0ł_a] +s+wo+ją] +u|l|u|bi_o"_ą] k?s+i_ą|ż|k_ę]  
z] d|z|i_e_c|i|ń?s+t|wa]. Je?s+t] n|i_ą] „A|l|i_c|ja] +w K|%a|i|n|i_e] C|z_a|%ó+w”. P0a|n|i] +p_o+(i_e_d|z|i_a]– 
ł_a], ż_e] d|z|i_ę|k|i] n|i_e|j +p_o5d|%ó`_o+wa|ł_a] d_o c|i_e|k_a|w8_go +ś +(i_a|t_a]. K_a|ż_d|y z] n_a?s 
+p|r}|y\n|i_ó+s+ł] +i|n|n_ą] k?s+i_ą|ż?k_ę], 9o k_a|ż_d_e_go +i|n|t_e|%8?s+u|je] c_o+ś +i|n|n_e_go. N5a|j–
(i_ę_c_e|j by\ł_o k?s+i_ą?ż_e|k] +p|r}|ygo5d_o+(yc|h], a|l_e] +p_o+ja|(i|ł|y +s+i_ę] t_e|ż] +p|r}|y\%o5d|n|i_c|z_e], 
+i|l|u?s5t|%o+wa|n_e] e|n_c|y\k|l_o+p_e_d|i_e] +i] a|l|bu|m|y z] %ó`|n|y\m|i] c|i_e|k_a|wo+s+t|k_a|m|i],  
a] t_a|k|ż_e] +u|l|u|bi_o"_e] 9a|j\k|i], 9a?śn|i_e] +i] z|bi_ory +(i_e|rs<|y. Z] +p|r}|y\n|i_e?s+i_o"|y\c|h] 
k?s+i_ą|ż_e|k] +s+t|wor}|y\l|i?ś!|y bi|bl|i_o+t_e_c|z|k_ę]. B7_d|z|i_e|m|y +(y\p_o`|y\c|z_a_ć] z] n|i_e|j  
k?s+i_ą|ż|k|i] d_o d_o!|u]. 
A|l_e] t_o n|i_e] +(s{|y^s+t|k|i_e] c|i_e|k_a|wo+s+t|k|i] z] d|z|i?s+i_e|j\s{_e_go d|n|i_a]. N5a?s<] k|l|u|b 
+u|%o5c|z|y\ś5c|i_e] o5t|wo#}|y\ł_a] a|u|t_ork_a] k?s+i_ą|ż_e|k] d|l_a] d|z|i_e_c|i] – +p_a|n|i] E|l|ż|bi_e|t_a] 
Z|u|d}|yc|k_a]. B+y\l|i?śm|y c|i_e|k_a|(i], +ja|k] t_o +je?s+t] być] +p|i?s5a|r}_e|m]. Z_a_d_a|wa|l|i?śm|y 
+(i_ę_c] m|n_ó+s+t|wo +p|y\t_a|ń] n_a?s{_e|m|u] go+ś ;c|i_o+(i]. 
P0o t|y\m] n|i_e|z|(y\k|ł|y\m] +s+p_o+t|k_a|n|i|u] +p_a|n|i] E|w8|l|i|n_a] z_a_c|h_ę_c|i|ł_a] n_a?s d_o  
n_a|p|i?s5a|n|i_a] +s+wo+i_c|h_ k?s+i_ą|ż_e|k]. B7_d|z|i_e|m|y +je] +p|i?s5a|l|i] n_a] z_a|ję_c|i_a_c|h] 
k_o!|p|u|t_e|%o+(yc|h], +(y\k_o#}|y^s+t|u|ją_c] %óż|n_e] +p|%o5g\%a|m|y. N;a|j^p|i_e|r( z_a]–
p|l_a|n_o+wa|l|i?ś!|y, o c|z|y\m] 99_d|z|i_e|m|y +p|i?s5a_ć] +i] +(y\m|y^ś+l_a|l|i?śm|y t|y\t|u|ł|y. 
P;ó>|n|i_e|j z_a|p|%o+je|k|t|u|je|m|y +i|l|u?s+t|%a_c|je] +i] o+k|ł_a_d|k|i]. P;o n_a|p|i?s5a|n|i|u] k?s+i_ą|ż_e|k] 
+(yd|ru|k|u|je|m|y +je] +i] d_o5d_a|m|y d_o n_a?s<_e|j k|l_a?s5o+w8|j bi|bl|i_o5t_e_c|z|k|i]. 

Z 
Kron

iki klasy 2a
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1. Czy lubicie książki? Jeśli tak – to dlaczego? 
2. Jakie są zalety czytania książek? Odpowiedz na podstawie wiersza oraz własnych 

doświadczeń. 
3. Jakie są wasze ulubione książki? Co znaczy określenie „ciekawa książka”? Czy dla 

każdego ta sama książka jest ciekawa? Od czego to zależy?
4. Jak dbacie o książki? Dlaczego trzeba o nie dbać?

Książka nas uczy, książka cieszy,
czasem zadziwi
nas niemało
albo po prostu tak rozśmieszy,
jakby się dobry
żart słyszało.
Książka też mądrze nam doradza
różne wskazówki,
wzory daje.
Książka w szeroki świat wprowadza,
dalekie z nami
zwiedza kraje.
Lubimy książkę – przyjaciółkę.
Wiesz co ci powiem?
Nie odwlekaj.
Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,
sięgnij po książkę!
Książka czeka!

Hanna Łochocka

Rada książki: 
Dbaj o wszystkie moje 
kartki i okładkę.
Gdy kończysz mnie czytać, 
włóż we mnie zakładkę.

Książka czeka 
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W kąciku
czytelniczym

Bratka
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56  Jak powstaje książka? 

Jak powstaje książka?

Wysłanie tekstu do wydawcy
Kiedy autor napisze tekst książki, wówczas 
przesyła go do wydawnictwa. 
Jeśli tekst zostanie przyjęty przez wydaw- 
nictwo, wydawca planuje wykonanie  
różnych zadań związanych z powstaniem 
książki. Do prac włączają się redaktorzy, 
ilustratorzy, czasem też fotograficy.

Prace redakcyjne: poprawianie tekstu 
Tekst autorski zostaje przekazany redaktorowi językowemu, 
który czyta tekst i poprawia w nim wszystkie błędy. 

Projektowanie szaty graficznej
Z kolei redaktor graficzny, zwany 
grafikiem, zajmie się przygotowaniem 
szaty graficznej książki, czyli jej  
projektu graficznego. W tym  
projekcie planuje, jak ma wyglądać 
środek książki oraz okładka.  
Uzgadnia to z autorem książki.

Praca autora – pisanie tekstu
Każda książka zaczyna się w głowie autora. 
Korzysta on z wyobraźni, żeby wymyślić 
ciekawą historię do opisania. Potem 
przystępuje do pisania książki.

Ilustrację wykonaną w komputerze (za pomocą programów graficznych) 
nazywamy grafiką komputerową. W naszym podręczniku znajdują się 
zarówno ilustracje malowane na papierze, jak i wykonane w komputerze.
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1. Opowiedz, jak powstaje książka.
2. Kto pracuje przy powstawaniu książek? Co robią te osoby?
3. Który z wymienionych zawodów uważasz za najbardziej ciekawy? 

Przygotowanie ilustracji
Książkę mogą zdobić ilustracje w postaci zdjęć. 
Mogą to być także ilustracje namalowane 
czy narysowane przez ilustratora. Ilustrator 
najpierw zapoznaje się z treścią książki, 
a potem pracuje nad obrazkami.

Redakcja techniczna (skład)
Gdy tekst jest poprawiony przez redaktora językowego, 
a projekt książki oraz ilustracje gotowe, można przystąpić 
do składu książki. Skład polega na ułożeniu wszystkich 
elementów książki w programie komputerowym. 

Korekta
W złożonej książce autor, a potem korektor 
wprowadzają swoje ostatnie poprawki do 
tekstu oraz do ilustracji.

Druk i publikacja książki
Złożoną książkę przesyła się drogą elektroniczną do drukarni 
lub umieszcza się ją na stronie internetowej, czyli publikuje. 
W drukarni drukarze dobierają kolor i grubość papieru do 
książki i jej okładki. Pracują przy wielkich maszynach, które 
drukują naraz wiele stron książki na ogromnym arkuszu 
papieru. Potem maszyny rozcinają i sklejają kartki. W całość 
łączy je maszyna introligatorska.

Oprawione w okładkę książki są wywożone z drukarni 
do magazynów, a potem do hurtowni. Stamtąd docierają 
na półki księgarń i do bibliotek. Z tych miejsc książki 
twoich ulubionych autorów mogą już trafić do ciebie!
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58 Wynalazki, które zmieniły świat – papier

Wiecie, że papier potrzebny do drukowania książek wytwarza się z drewna. 
Przeczytajcie tekst, a dowiecie się, z jakich jeszcze surowców można go 
otrzymać oraz kto wymyślił papier. 

Sposób wytwarzania papieru wynaleźli 
Chińczycy prawie dwa tysiące lat temu. 
Nazwano go później techniką tworzenia 
papieru czerpanego. Papier wykonywano 
ręcznie. Najpierw przygotowywano mieszaninę 
złożoną z odpadów drzewnych, resztek 
tkanin i roślin, takich jak: len, konopie, juta. 
Surowiec ten przez kilka tygodni moczono 
w wodzie, a potem 
rozdrabniano. 

Produkcja papieru stała się szybsza po za-
stosowaniu maszyny, która mieliła surowce 
za pomocą noży umieszczonych w kadzi. 
Takie maszyny wykorzystuje się do dziś.

Następnie w tak powstałej pulpie zanurzano sito 
o kształcie dużego prostokąta. Na podnoszonym 
i równomiernie potrząsanym sicie osadzała się 
cienka warstwa włókien. 

Po odciśnięciu wody 
arkusz oddzielano od 
formy i suszono. 
Przez wiele stuleci ta 
metoda była pilnie 
strzeżoną tajemnicą. 
Wynalazek 
Chińczyków dotarł 
do Europy wiele lat 
później. 

1.

2.

3.

4.
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1. Z jakich materiałów tworzono kiedyś papier? Co wykorzystujemy dzisiaj do produkcji 
papieru?

2. Przynieście do klasy różne gatunki papieru. Przyjrzyjcie się im dokładnie, a następnie 
powiedzcie, czym się różnią.

3. Wytwórzcie ręcznie papier. Skorzystajcie z instrukcji wykonania papieru czerpanego. 
4. Jak można oszczędzać papier? Czy twoja klasa bierze udział w zbiórce makulatury? 

W jakim celu organizuje się takie akcje?
5*.  Jak sądzisz, jakiego papieru używa się do produkcji banknotów? Poszukaj informacji 

na ten temat.

* Krochmal to kleisty roztwór zrobiony z mąki ziemniaczanej dodanej do gotującej się wody.

Przez wiele lat poszukiwano najlepszych surowców do produkcji papieru. 
Po licznych eksperymentach okazało się, że najbardziej odpowiednim 
materiałem jest jednak drewno. Do produkcji papieru wykorzystuje się 
także surowce wtórne, na przykład makulaturę, oraz resztki tkanin i ubrań. 
Dzisiaj papier czerpany wykonują – zgodnie z techniką opracowaną 
w dawnych czasach – muzea oraz wytwórnie zwane manufakturami, 
w których wszystkie prace wykonuje się ręcznie. Przeczytaj, jak robiła 
papier czerpany klasa 2a. 

INSTRUKCJA WYKONANIA PAPIERU CZERPANEGO 

Potrzebne materiały: gazety, resztki papieru, chusteczki higieniczne i papier 
toaletowy, krochmal*, miski, drewniana ramka z sitem wykonanym z firanki,  
blender elektryczny, ususzone, sprasowane liście lub kwiaty.

Pierwszy dzień:
1.  Podarcie gazet i resztek papieru na 

drobne kawałki.
2. Moczenie papieru w misce z wodą.

Drugi dzień: 
3.   Dodanie krochmalu do 

namoczonego papieru.
4.   Rozdrobnienie namoczonego 

papieru i krochmalu blenderem.

5. Nakładanie 
masy (pulpy) 

na ramkę 
z sitem.

6. Odsączanie 
wody na 

sicie. 

7. Ozdobienie 
masy 

roślinami. 

8. Suszenie 
arkuszy.

9. Wyjmowanie 
arkuszy papieru 
z ramki z sitem.
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60 Wynalazki, które zmieniły świat – pismo

hieroglify na papirusie

W odległej przeszłości ludzie 
wymyślili także pismo klinowe. 

Teksty takim pismem odciskano na 
glinianych tabliczkach.

Później wymyślono pismo oparte 
na wymawianych głoskach. W tym 
piśmie korzystano z liter alfabetu. 
Pierwszy alfabet wymyślili Grecy – był 
to alfabet grecki. Nieco później powstał 
alfabet łaciński. Stworzyli go Rzymianie 
– przodkowie współczesnych Włochów. 
Alfabetami tymi posługiwano się przez 
wieki na terenie całej Europy.  

alfabet łaciński  

Do dziś pismem, które zawiera 
piktogramy, posługują się Chińczycy. 

alfabet grecki

Każdy z nas codziennie posługuje się pismem. Czy zastanawialiście 
się, jak kiedyś ludzie zapisywali różne informacje? 

*  Papirus to cienki materiał zwijany w rulon, wyrabiany z rośliny wodnej o nazwie trzcina 
papirusowa.

         Dawno temu ludzie stosowali 
pismo obrazkowe. Każdy znak, czyli 
piktogram, oznaczał w tym piśmie 
słowo. Rozbudowanym pismem 
obrazkowym są hieroglify, które 
wymyślono tysiące lat temu w Egipcie. 
Egipcjanie zdobili nimi budowle, 
a także zapisywali je na papirusie*.

pismo  
klinowe na 

glinianej 
tabliczce

Z czasem powstawały z nich 
alfabety pozostałych języków 
europejskich. W języku polskim 
piszemy literami, które pochodzą 
z alfabetu łacińskiego. 

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

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q 
R S T U W X Y Z
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Najstarsze narzędzie do pisania wymyślili Egipcjanie. Było to płasko ścięte pióro 
z trzciny. Zanurzano je w atramencie, wykonanym początkowo z sadzy lub gumy 
arabskiej. Znaki w glinie ryto patyczkiem lub kawałkiem trzciny. Później zaczęto 
używać rylca początkowo wykonanego z łodygi trzciny, kości słoniowej, a później 
z metalu. Rylcem pisano na drewnianej tabliczce pokrytej woskiem. Kolejnym 
etapem w rozwoju przyborów do pisania było wykorzystanie ptasiego pióra. 
Najpowszechniej stosowano pióro gęsi lub łabędzi. Gęsie pióro zastąpiła stalówka, 
którą na początku mocowano w drewnianej obsadce, a potem – w wiecznych 
piórach. W 1938 roku wynaleziono długopis.

Wynalazki, które zmieniły świat – pismo

1. Zastanów się i odpowiedz, po co ludzie wymyślili pismo.
2. W jaki sposób kiedyś ludzie zapisywali różne informacje? 
3. Jakich narzędzi używano do zapisywania informacji? 
4. Jak sądzisz, co by było, gdyby ludzie nie potrafili pisać? Napisz kilka zdań w zeszycie.

W Ameryce Południowej  
wynaleziono pismo węzełkowe  
(inaczej sznurkowe). „Pisanie” 

polegało na tym, że przywiązywano do 
grubszego kawałka sznurka kolejne 

cieńsze, często o innych kolorach, 
niekiedy zawierające dodatkowe 

szeregi węzełków. Każdy kawałek 
sznurka miał odpowiednie znaczenie.

pióro 
z trzciny

rylec 
z kości

gęsie 
pióro

stalówka wieczne 
pióro

długopis

kipu – pismo węzełkowe
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Janek i Amelka odrabiają lekcje. Janek rysuje na kartce małe obrazki. 
W pewnej chwili zerka do zeszytu siostry i komentuje. 
– No, ładnie, ładnie. Piszesz duże litery starannie, ale powoli.
Amelka marszczy nosek i natychmiast odpowiada: 
– Bo ja kaligrafuję te litery. Wykonuję ćwiczenia w kształtnym pisaniu. 
Mogłabym szybko pisać, ale zależy mi na tym, by litery były równiutkie 
i ładne. Nasza pani powiedziała, że w czasie kaligrafowania nie mamy 
się spieszyć. Domyślasz się dlaczego? Bo zamiast liter będą esy-floresy. 
– Masz rację… Jak się spieszę, to piszę jak kura pazurem, czyli brzydko. 
– śmieje się Janek. – A umiesz pisać hieroglifami? 
– Czym?
– Hieroglifami, czyli pismem obrazkowym. Kiedyś ludzie pisali inaczej. 
Zanim zaczęli pisać litery, rysowali obrazki. Obrazki zastępowały wyrazy. 
– Pokażesz mi hieroglify?
– Hieroglify? – Janek z uśmiechem na twarzy otwiera swój podręcznik 
na stronie 60 i szybko czyta siostrze ciekawostki. Potem pokazuje kartkę 
z własnoręcznie wykonanymi obrazkami. 
– To hieroglify? Co tu 
jest napisane? – dopytuje 
Amelka. 
– No właśnie… Odczytaj 
mój liścik. 

Zagadkowa wiadomość

1. Dlaczego należy pisać starannie? 
2. Wyjaśnij powiedzenie „pisać jak kura pazurem”. Na podstawie ilustracji powiedz, 

jak brzmi wiadomość od Janka. Zapisz za pomocą pisma obrazkowego wiadomość 
do kolegów i koleżanek z klasy. 

3. Przeczytaj pary wyrazów, które są wyróżnione tym samym kolorem. Zapisz je 
w zeszycie według wzoru: powoli – szybko, … – … .

Zagadkowa wiadomość

Pamiętaj, są to wyrazy o znaczeniu przeciwnym.
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Wprawki Ortograffki: wyrazy z zakończeniem -uje

Zapraszamy do Murowańca U.

1. Przeczytaj komiks. Odegraj scenkę z kolegą lub koleżanką z ławki. 

Chcę napisać: 
„obserwuje chmury”. 

Czy w wyrazie 
„obserwuje” pisze się 

ó czy u?

Czy wyraz 
„obserwuje” 

ma zakończenie 
-uje?

Obserwuje. 
Tak! Ma 

zakończenie  
-uje.

Zatem pamiętaj! 
Jeśli czasownik ma 
zakończenie -uje, 
to u się w nim nie 

kreskuje!

2. Przeczytaj wyrazy. 
Zapisz je w zeszycie. 

mił-

haft- szyk-

spacer-
rad-żał- szyb-

4. Przeczytaj wierszyk Bratka.

3.  Wypisz z tekstu na stronie 62 do zeszytu wyrazy, w których występuje 
zakończenie -uje.

mal-

Sztuczki z -uje

Malarz maluje.
Stolarz piłuje. 
Lekarz ratuje. 
Drukarz drukuje.

Każdy wyraz obserwuję,
i w zeszycie zapisuję:
Gdy na końcu słyszę „-uje”,
u w nim nigdy nie kreskuję!

Odszukaj w wierszu 
wyrazy z -uje. Przepisz 
do zeszytu wierszyk, 
zaznaczając na 
kolorowo zakończenia 
-uje oraz -uję.

pił-

got- 

-uje

63
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64 Wynalazki, które zmieniły świat – druk

Wielkim wydarzeniem w dziejach książek, 
które wcześniej przepisywano ręcznie, było 
wynalezienie druku. Druk przyczynił się do 
upowszechnienia książek. A wszystko zaczęło 
się od… klocka z jedną literą, czyli czcionki.

Z pojedynczych czcionek zaczęto 
składać wyrazy. Z wyrazów 

budowano zdania, a ze zdań 
układano całe strony książek. 

Dzięki temu można było 
wielokrotnie powielać tekst.

Twórcą pierwszej na świecie 
przemysłowej metody druku 
był Jan Gutenberg. 
Zastosował on
czcionki metalowe
i druk.
Jego wynalazki
przyspieszyły
powielanie i rozpow-
szechnianie książek.

ramka z urządzeniem przycinającym 
przygotowana do druku strony

czcionka

Czy wiecie, że wynalazcami pierwszych 
czcionek byli Chińczycy? Wykonywane 
przez nich czcionki były z gliny. 

prasa 
drukarska

1. Porozmawiajcie w klasie, dlaczego wynalezienie druku można uznać za wielkie 
wydarzenie w dziejach książki. 

2. Do czego przyczynił się druk? Zapisz kilka zdań w zeszycie. 
3. Kim był Jan Gutenberg? Jakie cechy, twoim zdaniem, powinien mieć wynalazca?
4. Która z informacji przedstawiona w kąciku odkrywców wydała ci się najciekawsza? 

Dlaczego? 
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5. Dowiedz się, czym jest Biblia.
6. Obejrzyj swój podręcznik. Odpowiedz całymi zdaniami na pytania: 

– Jaki tytuł ma podręcznik? 
– Kto jest jego autorem? 
– Kto go ilustrował? 
– Kiedy, gdzie i przez kogo został wydany? 
– Ile ma stron?

7. Zastanów się i powiedz, dlaczego manuskrypty mogli posiadać tylko  
najbogatsi ludzie.

Twoje odpowiedzi na pytania tworzą metryczkę książki.

Jan Gutenberg wydał Biblię, którą nazwano później 
Biblią Gutenberga. Jeden z jej egzemplarzy jest 

przechowywany w Polsce w Muzeum Diecezjalnym 
w Pelplinie. Strony tej Biblii wyglądają jak ta na 

ilustracji. Tekst Biblii był drukowany, ale ilustracje 
i zdobienia wykonano ręcznie. 

Od założenia przez Gutenberga drukarni minęło już sporo czasu – 
prawie 600 lat… Dzięki temu każdy z nas może mieć książki na własność 
i wypożyczać je z biblioteki. Manuskrypty* mogli mieć tylko najbogatsi 
ludzie.

* Manuskrypt to ręcznie pisana książka.

fragment strony Biblii 
Gutenberga 

praca 
w dawnej 
drukarni
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ZAPROSZENIE

Szkolne Koło EKSPERYMENCIK 
zaprasza dzieci z pasją do nieustannego 

pogłębiania wiedzy oraz poszukiwania odpowiedzi na 
nurtujące pytania na  

Dzień Młodych Pasjonatów Nauki. 
Światowej sławy naukowiec* prof. Baltazar Doświadczalski 

wygłosi wykład pt. „Przekorne oko”.
Młodzi naukowcy w wieku od 7 do 10 lat zaprezentują 

swoje naukowe zainteresowania. 
Wydarzenie odbędzie się w piątek 14 czerwca 2019 r. 

w godz. od 16.00 do 18.00 w sali nr 10.

Organizator Szkolne Koło 
EKSPERYMENCIK

Organizujemy Dzień Młodych Pasjonatów Nauki

2.  Wyszukaj w zaproszeniu wyrazy zapisane w postaci skrótu. Zapisz je w zeszycie wraz 
z wyjaśnieniem, na przykład: r. – rok. 

3.  Poszukajcie na tablicy ogłoszeń w waszej szkole wyrazów zapisanych w postaci 
skrótów. Wspólnie ustalcie ich znaczenie. 

4.  Zorganizujcie w klasie Dzień Młodego Pasjonata Nauki. Wykonajcie z okazji wydarzenia 
zaproszenie i wykorzystajcie w nim poznane skróty. 

5.  Czy uczeń może być naukowcem lub pasjonatem nauki? Uzasadnij swoje zdanie. 

1. Przeczytaj zaproszenie. Wyszukaj w nim informację, jakiego wydarzenia ono dotyczy.

W zaproszeniu niektóre wyrazy zostały zapisane w postaci skrótu. Niektóre skróty 
utworzono z pierwszej litery wyrazu. Na przykład r. jest skrótem wyrazu rok. Są też 
skróty, które powstały z kilku pierwszych liter, na przykład prof. zastępuje wyraz 
profesor. Po takich skrótach stawiamy kropkę. Inne skróty tworzy się z pierwszej 
i ostatniej litery danego wyrazu, na przykład nr oznacza numer, a dr oznacza  
doktor. Po takich skrótach nie stawiamy kropki.

* Naukowiec 
prowadzi 
badania  

naukowe. Bada 
to, co go najbardziej 

interesuje, i wie na ten 
temat bardzo dużo.

D Z I E Ń    M Ł O D Y C H          P A S J O N A Tó W      N A UKI
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Program Dnia Młodych Pasjonatów Nauki, 14 czerwca 2019 r.

Godz. Kto? Program

16.00
prof. Baltazar 

Doświadczalski
Wykład z interaktywnymi ćwiczeniami pt. 
„Przekorne oko”

16.30 uczniowie kl. I Eksperyment pt. „Kolorowa piana”

17.00 uczniowie kl. II Eksperyment „Dlaczego niebo jest niebieskie?”

17.30 uczniowie kl. III
Prezentacja multimedialna pt. „Jak wykonać 
proste eksperymenty w domu?”

Wykonajcie doświadczenie. Przygotujcie: 2 litrowe słoiki, wodę, 2 łyżki mleka, latarkę,  
2 kartki białego papieru, ciemne pomieszczenie. 
Wykonanie: Napełnijcie słoiki wodą. Do wody w jednym słoiku dodajcie 2 łyżki mleka 
i zamieszajcie. Postawcie słoiki na białych kartkach papieru na stole w ciemnym 
pomieszczeniu. Umieśćcie latarkę w odległości około 15 cm od górnego brzegu słoika 
z wodą. Skierujcie strumień światła z góry na dół na ściankę słoika. Teraz powtórzcie 
te czynności ze słoikiem z wodą i mlekiem. Obserwujcie wodę, trzymając głowę 
w odległości przynajmniej 40 cm od słoika, na wysokości słoika lub niżej. Przesuwajcie 
głowę tak, aby zobaczyć kolor wody w słoiku.
Odpowiedzcie na pytania: Czy wasze przypuszczenia się sprawdziły? Jak myśleliście, a jak 
jest? Co zaobserwowaliście? Dlaczego tak się stało?
Wyjaśnienie: Białe światło słoneczne składa się z kolorów: czerwonego, pomarańczo-
wego, żółtego, zielonego, niebieskiego i fioletowego. W związku z tym światło białe może 
się rozdzielić na te kolory, co obserwujemy przy powstawaniu tęczy. Światło słoneczne 
na swojej drodze do powierzchni Ziemi spotyka różne zanieczyszczenia w powietrzu, 
na przykład kurz i pył. Na tych zanieczyszczeniach światło się rozprasza. Ze wszystkich 
kolorów składających się na światło białe najbardziej rozprasza się kolor niebieski. 
Dlatego w słoneczny dzień wydaje nam się, że niebo nad nami jest niebieskie. W naszym 
doświadczeniu latarka była Słońcem, a woda z mlekiem – zanieczyszczonym powietrzem.

1. Zapoznaj się z programem Dnia Młodych Pasjonatów Nauki. Co będą prezentowali 
uczniowie klasy drugiej? Jakie pytania można jeszcze zadać?

2.  Wykonajcie eksperyment uczniów klasy drugiej. Potem odpowiedzcie na pytania. 

Eksperyment „Dlaczego niebo jest niebieskie?”
• Jak sądzicie, jaki kolor zaobserwujecie w słoiku z samą wodą, a jaki – w słoiku 
z wodą z mlekiem?
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68 Wprawki Ortograffki: skróty

  •  Dobierzcie się w pary. Przygotujcie 2 pionki, kostkę, 10 karteczek, 
2 ołówki, 2 koperty.

 •  Pionki ustawcie na dowolnym polu. 
•  Gracz rzuca kostką i przesuwa pionek w dowolnym kierunku o wyrzuconą liczbę oczek. 
•  Po zatrzymaniu się na polu gracz zapisuje na karteczce skrót i odpowiadający 

mu wyraz. Karteczkę wkłada do koperty.
•  Po wykorzystaniu wszystkich karteczek gracze wyjmują karteczki z kopert i sprawdzają, 

czy poprawnie zapisali skróty lub wyrazy.
•  Za każdy poprawnie napisany wyraz oraz skrót gracz otrzymuje 1 punkt.  

Uwaga: Wyrazy lub skróty napisane błędnie należy poprawić. 
•  Wygrywa ten gracz, który zgromadzi największą liczbę punktów.

Zapraszamy do gry „Na skróty” w naszym domku. 
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Nowa wiadomość

Wyślij

Do

Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce – Gdynia 
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 Klasowe Biuro Turystyczne

Klasa Janka koresponduje z uczniami ze szkoły w Wadowicach. Szkołę 
w Gdyni i szkołę w Wadowicach łączy imię patrona – Jana Pawła II. 
Przeczytajcie list od uczniów klasy 2a adresowany do rówieśników 
z Wadowic.

        Koleżanki i Koledzy z klasy 2a w Wadowicach

Dziękujemy Wam za list oraz ciekawostki o Waszym mieście. My również 
urządziliśmy szkolne wycieczki. Poznaliśmy historię naszego miasta 
i jego najciekawsze zakątki. Przesyłamy Wam opis atrakcji turystycznych, 
z którego dowiecie się, gdzie byliśmy.
Z okazji zbliżających się wakacji życzymy Wam wspaniałych letnich przygód!

Gdynia jest nowoczesnym miastem portowym liczącym niecałe 100 lat. Leży 
nad Morzem Bałtyckim. Razem z Gdańskiem i Sopotem tworzy grupę miast 
zwaną Trójmiastem. Gdynia jest nazywana  
żeglarską stolicą Polski.
Ryby w herbie Gdyni odwołują się do rybackiej 
i morskiej tradycji miasta. Jeszcze 100 lat temu 
Gdynia była osadą rybacką. Miecz znajdujący 
się na herbie symbolizuje odwagę mieszkańców 
Gdyni w obronie polskiego morza.

                 Pozdrawiamy  
klasa 2a z Gdyni
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PS Jeśli ktoś z Was przyjedzie w czasie wakacji do Gdyni, polecamy plac 
zabaw na nadmorskiej plaży! 
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71Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce – Gdynia 
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1. Czego dowiedzieliście się o Gdyni? Jakie miejsca warto odwiedzić w tym mieście?
2. Zaplanujcie trasę wycieczki po miejscowości, w której mieszkacie lub w której 

znajduje się wasza szkoła. Na podstawie materiałów źródłowych: zdjęć, map, 
tekstów, stwórzcie krótki opis atrakcji turystycznych w tym regionie. 

3. Przygotujcie w grupach plakat zachęcający do zwiedzania tego regionu.

Przy nabrzeżu zwanym Skwerem Kościuszki można zwiedzić wojenny okręt Błyskawica 
z czasów II wojny światowej. Można też obejrzeć żaglowiec Dar Pomorza zakupiony 
przez Polaków dla uczniów gdyńskiej Szkoły Morskiej jeszcze przed II wojną światową.

W Akwarium Gdyńskim można obejrzeć 
przeróżne wodne zwierzęta żyjące w naturze 
w wodach słodkich, a także zwierzęta 
morskie i pochodzące z oceanów.  
Jest tu kilka gatunków rekinów. 

Warto przespacerować się bulwarem 
Nadmorskim wzdłuż nadmorskiej 
plaży, a także pobawić się na  
placu zabaw znajdującym  
się na piaszczystej plaży. 

Nieopodal plaży miejskiej, widoczny 
z Akwarium Gdyńskiego, wyłania 
się z wody pomnik Marzyciela albo 
inaczej Dyrygenta Fal. To postać 
chłopca, który trzyma w ręku batutę. 
Do batuty przywiązana jest bojka 
bujająca się na falach. Kiedy fale 
poruszają bojką, rzeźba wygląda, 
jakby dyrygowała falami. 

Aby poznać historię Gdyni, 
warto wybrać się do 
Muzeum Miasta Gdynia.

W Centrum Nauki Experyment zwiedzający mogą 
przeprowadzić wiele doświadczeń, a także spędzić 
czas na nauce i zabawie.

Dar Pomorza
Błyskawica
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72 Śladami Jana Pawła II

Jan Paweł II urodził się w 1920 roku w Wadowicach 
niedaleko Krakowa. Nazywał się Karol Wojtyła. Był 
chłopcem wesołym, lubił bawić się z innymi dziećmi. 
Od najmłodszych lat przepadał za sportem i turystyką. 

Często grał w piłkę nożną. Razem z przyjaciółmi 
założył klub futbolowy. Lolek – jak nazywali go 

koledzy – kochał góry. Uwielbiał wędrówki po 
szlakach górskich, a także jazdę na nartach. 

Kolejną pasją w życiu przyszłego papieża okazało 
się kajakarstwo. Będąc już księdzem, organizował dla studentów 
spływy kajakowe na Mazurach. Karol Wojtyła miał też artystyczne 
zainteresowania. Pisał wiersze i sztuki teatralne. Zanim został papieżem 
pełnił ważne kościelne obowiązki – był biskupem oraz kardynałem. 
Karol Wojtyła w 1978 roku w Watykanie został wybrany na papieża. 
Papież to najważniejsza osoba w Kościele katolickim – religijnej 
organizacji skupiającej katolików z całego świata. Powołanie na papieża 
było wówczas największym międzynarodowym wyróżnieniem dla 
Polaka. Karol Wojtyła podczas tej nominacji przyjął imię Jan Paweł II. 
Gdy był papieżem, niestrudzenie podróżował, nawet wtedy, gdy 
chorował. Złożył wizytę w 135 krajach. Zabierał głos w sprawie dzieci, 
ludzi chorych, apelował o przestrzeganie praw człowieka oraz wzywał 
do pokoju wszędzie tam, gdzie wybuchały wojny. Polski papież odegrał 
szczególną rolę w porozumieniu między wyznawcami wszystkich religii 

na świecie. W tym celu ustanowił 
Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. 
Co roku 21 września odbywa się 
wspólna modlitwa przedstawicieli 
różnych religii, między innymi: 
chrześcijan, żydów, muzułmanów. 
Spotkania te służą rozwijaniu 
tolerancji między przedstawicielami 
różnych wyznań. Tolerancja jest 

Śladami Jana Pawła II

Karol Wojtyła
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1.*  Kto to jest papież? Jak się nazywa państwo, na którego czele stoi? Gdzie ono się 
znajduje? Poszukajcie go na mapie Europy.

2.  Jak wyglądało życie Karola Wojtyły przed wyborem na papieża? 
3.   Jak sądzisz, dlaczego mówimy o Janie Pawle II, że był wielkim Polakiem, wielkim 

człowiekiem?
4.  Wyjaśnij, co to znaczy być tolerancyjnym. Dlaczego jest to ważna postawa?
5.  Która ciekawostka o Janie Pawle II bardziej cię zainteresowała?
6.  Gdybyście mogli się z nim spotkać, o co byście go zapytali? 
7.    Zapytajcie swoich rodziców i dziadków, czym Jan Paweł II zasłużył się dla Polski 

i świata. Porozmawiajcie o tym w klasie. 

postawą bardzo ważną dla zachowania pokoju na świecie. Polega 
ona na poszanowaniu przez ludzi wierzeń i przekonań innych ludzi, 
nawet jeśli są odmienne. Także dzięki staraniom polskiego papieża 
przedstawiciele różnych religii postanowili współpracować w szerzeniu 
szlachetnych wartości i zasad postępowania na całym świecie. 
Jan Paweł II zmarł w 2005 roku. Powinniśmy pamiętać o tym wielkim 
Polaku, o jego drodze życiowej i o tym, co mówił. 

Jan Paweł II miał bardzo pogodne usposobienie. Często żartował i uśmiechał się 
do ludzi. Powstało wiele anegdot o jego poczuciu humoru. Oto dwie z nich:

Jeden z watykańskich współpracowników 
papieża chciał się nauczyć języka polskiego, 
więc sprowadził sobie polski elementarz. Nauka 
była jednak dość pospieszna. Kiedy chciał się 
pochwalić nową umiejętnością przed Janem 
Pawłem II, zamiast: „Jak się czuje papież?”, 
rzekł: „Jak się czuje piesek?”. Papież spojrzał 
na niego zdumiony, po czym odpowiedział: 
„Hau, hau!”.

Podczas spotkania z dziećmi w Monachium 
papież spytał dzieci: „Dano wam dziś wolne 
w szkole?”. „Taaak!” – odkrzyknęły. Wtedy 
Jan Paweł II skomentował odpowiedź wesoło: 
„To znaczy, że papież powinien częściej tu 
przyjeżdżać”. 
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Kiedy Karol skończył sześć lat, poszedł do szkoły mieszczącej 
się niedaleko jego domu. Już od pierwszego dnia bardzo 

dobrze się uczył, był obowiązkowy i sumienny. Chętnie pomagał 
kolegom i koleżankom. Wszystko go ciekawiło, chciał się jak 

najwięcej nauczyć, jak najwięcej dowiedzieć o świecie, książkach, 
sławnych ludziach, zwierzętach, roślinach. Zawsze z niezwykłą 
starannością odrabiał prace domowe. I choć dużo czasu poświęcał 
na naukę, tak jak wszystkie dzieci na świecie bardzo lubił się bawić.
Jesienią, kiedy padał deszcz, grał w ping-ponga, czytał książki 
i bawił się z córką sąsiadów, Ginką. Wspólnie bawili się w teatr: 
najpierw wymyślali bohaterów, potem pisali dialogi, a na końcu 
zamieniali się w aktorów. Zimą, kiedy na drzewach pojawiały się 
śniegowe czapy, jeździł na sankach, łyżwach i nartach. Wiosną, 
kiedy wszystko rozkwitało i z godziny na godzinę robiło się coraz 
cieplej, bawił się w ogrodzie, biegał po łące. A latem, gdy świeciło 
słońce, Karol dokazywał na podwórku, pływał w rzece i grał w piłkę 
z kolegami. Był najlepszym piłkarzem na całym podwórku. Grał 
w ataku i obronie. Często stał też na bramce. Innym zawodnikom 
trudno było wtedy strzelić gola.
Pewnego dnia chłopcy z sąsiedztwa spotkali się na podwórku. 
Wybrali spośród siebie dwóch kapitanów, którzy w ciągu kilku 
minut skompletowali swoje drużyny. Karol stanął na bramce. 
Sędzia zagwizdał na palcach na znak rozpoczęcia meczu. Walka 
była zacięta. Po kilkunastu minutach drużyna, w której grał Karol, 
wygrywała już 2:0. Choć piłka wiele razy leciała w stronę bramki 
Karola, on ani razu jej tam nie wpuścił. Bronił bramki tak, jak 
rycerz broni wejścia do zamku, w którym mieszka księżniczka.
Kiedy do końca meczu zostało zaledwie pięć minut, jeden z piłkarzy 
tak mocno kopnął piłkę w kierunku bramki, że Karol musiał 

W kącikuczytelniczymBratka

O tym, jak bramkarz strzelił gola

O tym, jak bramkarz strzelił gola
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1. Jakim dzieckiem i uczniem był mały Karol? 
2. Jakie miał zainteresowania bohater opowiadania? Czy masz podobne hobby? 

Opowiedz o swoim hobby koledze z ławki.
3. Opowiedz, co się wydarzyło podczas meczu.
4. Jeśli chcecie poznać inne przygody przyszłego papieża, zapoznajcie się 

z treścią książki Joanny Krzyżanek pod tytułem „Jan Paweł II, czyli jak Karolek 
został papieżem”.

podskoczyć i kopnąć ją jeszcze mocniej. Piłka z niesamowitą 
szybkością leciała, leciała i leciała. Wydawało się, jakby chciała 
dolecieć do chmur. Ale nagle skręciła, wybiła w oknie kościoła 
szybę i wpadła do środka. Mecz skończył się przed planowanym 
czasem. Na boisku zapanowała cisza. Piłkarze zamienili się 
w kamienne posągi. Dopiero po chwili pobiegli do księdza. Po 
południu, kiedy w kościelnym oknie była już nowa szyba, piłkarze 
i ksiądz zastanawiali się, czy uznać tę bramkę strzeloną przez 
Karola, czy też nie.

Joanna Krzyżanek, „Jan Paweł II, czyli jak  
Karolek został papieżem” (fragment)

O tym, jak bramkarz strzelił gola
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Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce – Jura Krakowsko-Częstochowska

Bytują tu takie zwierzęta, jak: jenot, 
borsuk, tchórz, piżmak. Wiele 

gatunków jest objętych ochroną, 
na przykład: łasica, zaskroniec, 

padalec, żmija zygzakowata, 
ropucha szara, żaba 

trawna, rzekotka 
drzewna i nietoperz.

Pustynia Błędowska, znajdująca się na terenie Wyżyny Krakowsko- 
-Częstochowskiej, jest największą pustynią w Europie.

Wiele roślin występu- 
jących w Ojcowskim 
 Parku Narodowym 

jest pod ochroną, na 
przykład: storczyk,  

wiśnia karłowata,  
zerwa kulista,  

brzoza ojcowska.

zerwa 
kulista

nocek 
duży

Częstochowa

Wyżyna Krakowsko-

-Częstochowska
Kraków

Park
Krajobrazowy 

Orlich
Gniazd

Przyjrzyjcie się mapie Polski. Pomiędzy Krakowem a Częstochową rozciąga się 
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, zwana Jurą. To jedno z piękniejszych 
miejsc w Polsce. Na terenie Jury znajduje się między innymi Ojcowski Park 
Narodowy. Wyróżnia się on malowniczymi krajobrazami, licznymi zabytkami, 
bogatą roślinnością i ciekawym światem zwierzęcym.

Największymi miastami w tym regionie 
są Kraków i Częstochowa. Kraków był 
kiedyś stolicą Polski. Tu mieszkali  
polscy królowie, których panowaniu 
zawdzięczamy czasy świetności naszego 
państwa. W Częstochowie znajduje się 
klasztor na Jasnej Górze. Co roku ściągają do 
niego tłumy pielgrzymów wyznania katolickiego.
Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 
zbudowano wiele zamków. Były one częścią twierdz obronnych 
dawnych władców. Wznoszono je w trudno dostępnych wysokich 
skałach. Te zamki nazywamy orlimi gniazdami.

Jura Krakowsko-Częstochowska
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Ruiny zamku w Ojcowie
To pozostałości po dawnej 
warowni wzniesionej 
przez króla Kazimierza 
Wielkiego.

Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce – Jura Krakowsko-Częstochowska

Maczuga Herkulesa
Jest najbardziej 

charakterystyczną skałą 
w Ojcowskim Parku 

Narodowym.

1. W jakiej części Polski leży Wyżyna Krakowsko-Częstochowska? Odszukaj na 
mapie ją, a także miasta: Kraków, Częstochowę i Ojców. Sprawdź, które rzeki 
przepływają przez te miasta.

2.* Dowiedzcie się, skąd pochodzi nazwa „Jura”. 
3.    Jak sądzisz, dlaczego zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej nazywa się 

„orlimi gniazdami”? Obejrzyj inne „orle gniazda” zaprezentowane na stronie 116. 
Które podoba ci się najbardziej?

4.  Zapoznajcie się z treścią legendy „Grota króla Łokietka”.
5.  Czy chcielibyście zwiedzić Jurę Krakowsko-Częstochowską? Dlaczego?

Miliony lat temu teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
był kilkakrotnie zalewany przez morze, w którym żyły 
liczne zwierzęta. Gromadzące się przez wiele lat ich 
szkielety i pancerze utworzyły wielkie pokłady, które 
przekształciły się w twardą skałę wapienną. 

Zamek na 
Pieskowej Skale 
Według legendy 

w jego baszcie 
była więziona 
nieszczęśliwa 

Dorotka 
zakochana 

w giermku.
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Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce – Warmia i Mazury

Warmia i Mazury wyróżniają się wyjątkowym krajobrazem, przede 
wszystkim przepięknymi jeziorami, rzekami i lasami.

Warmia i Mazury

Region Warmii i Mazur nazywa 
się Krainą Tysiąca Jezior, choć 
tak naprawdę jest ich tu o wiele 
więcej. Podziwiać tu można 
największe polskie jeziora: 
Śniardwy i Mamry, a także 
jezioro, które jest najdłuższe 
w Polsce – Jeziorak. Jeziora 
zapewniają odpowiednie  
warunki do uprawiania  
sportów wodnych.

Wieś Żywkowo nazywana jest 
bocianią wsią. Tu znajduje się 
największe siedlisko bocianów 
w Polsce.

Największym miastem tego regionu jest piękny 
i zabytkowy Olsztyn. Od ponad 600 lat stoi tu 

zamek. Przez kilka lat mieszkał i pracował w nim 
Mikołaj Kopernik.

Warmia

i Mazury
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Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce – Warmia i Mazury

1. Odszukaj na mapie Polski Warmię i Mazury. Wskaż jeziora Śniardwy i Mamry. 
2. Odszukaj na mapie Olsztyn oraz inne miasta Warmii i Mazur, na przykład: 

Frombork, Ełk, Ostródę, Iławę, Giżycko i Mikołajki. 
3. Opowiedz o urokach Warmii i Mazur. Jakie sporty wodne można uprawiać na 

Mazurach? Czy któryś z nich jest ci bliski? 
4. Poszukajcie w źródłach informacji na temat ptaków chronionych w tych krainach.
5. Obejrzyj obraz przedstawiający bitwę pod Grunwaldem (s. 115). Czy podoba ci się 

to dzieło? Dlaczego? Kto je namalował? 
6. Zorganizujcie w klasie konkurs „Najpiękniejsze miejsca w Polsce”. Przygotujcie listę 

pytań dotyczących poznanych miejsc i zabytków, o których uczyliście się w klasie 
pierwszej i drugiej. Na przykład: 
1) Jak nazywają się największe jeziora w Polsce?

Na obszarze Warmii i Mazur znajduje 
się Wzgórze Zwycięstwa, na którym 
postawiono pomnik upamiętniający 
bitwę pod Grunwaldem z 1410 roku. 
Była to jedna z największych bitew 
w historii. Rozegrała się pomiędzy 
Krzyżakami a wojskami polsko- 
-litewskimi. W tej walce Polacy, Litwini 
oraz ich sprzymierzeńcy odnieśli 
zwycięstwo. Na pamiątkę tego 
historycznego wydarzenia co roku  
odbywa się jego inscenizacja.

Znajdują się tu 
liczne bagna, a także 
nieuregulowane rzeki, 
na przykład Krutynia 
i Pisa, które łączą jeziora. 
Rzekami przebiegają 
szlaki kajakowe. Są tu 
także pełne zwierząt dzikie 
lasy, jak Puszcza Borecka 
i Romincka. Na terenie Puszczy Boreckiej jest 

prowadzona hodowla żubrów.
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Czerwiec

Kalendarzowe lato zaczyna się 22 czerwca. 
Wówczas dzień jest najdłuższy, a noc – najkrótsza 
w roku. Lato trwa aż do 22 września. 

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.Śr.

        1 2 3 
  4 5 6 7 8 9 10 
  11 12 13 14 15 16 17 
  18 19 20 21 22 23 24 
  25 26 27 28 29 30 31

Marzec

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.Śr.

       1 2 3 4 
  5 6 7 8 9 10 11 
  12 13 14 15 16 17 18 
  19 20 21 22 23 24 25 
  26 27 28 29 30 31

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

         1 2 
  3 4 5 6 7 8 9 
  10 11 12 13 14 15 16 
  17 18 19 20 21 22 23 
  24 25 26 27 28 29 30

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.Śr.

          1 
  2 3 4 5 6 7 8 
  9 10 11 12 13 14 15 
  16 17 18 19 20 21 22 
  23 24 25 26 27 28 29 
  30 

Czerwiec

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.
Śr.

        1 2 3 

  4 5 6 7 8 9 10 

  11 12 13 14 15 16 17 

  18 19 20 21 22 23 24 

  25 26 27 28 29 30 31

Lipiec
Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.

Śr.
Sierpień

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.Śr.

  1 2 3 4 5 6 7 
  8 9 10 11 12 13 14 
  15 16 17 18 19 20 21 
  22 23 24 25 26 27 28 
  29 30 

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

    1 2 3 4 5 
  6 7 8 9 10 11 12 
  13 14 15 16 17 18 19 
  20 21 22 23 24 25 26 
  27 28 29 30 31

Maj

  1 2 3 4 5 6 7 

  8 9 10 11 12 13 14 

  15 16 17 18 19 20 21 

  22 23 24 25 26 27 28 

  29 30 31

W kącikuczytelniczymBratka

Lato w sztuce

1. Opowiedz, jak został przedstawiony czerwiec w wierszu. 
2. Jaki nastrój wywołuje w tobie wiersz? Przeczytaj wiersz tak, aby najlepiej oddać 

ten nastrój.
3. Odpowiedz na podstawie wiersza, co dzieje się w przyrodzie.
4. Zadaj pytanie na temat wiersza kolegom i koleżankom z klasy. 
5. Kiedy zaczyna się kalendarzowe lato? Policz, ile dni trwa lato.
6. Za co lubisz lato? Czym różni się lato od pozostałych pór roku?
7. Napiszcie w grupach letnie rymowanki. Wyrecytujcie je na różne sposoby: 

z radością, z zaskoczeniem, z ciekawością, z zachwytem.

Pan Czerwiec wcześnie się budzi
I dzień ma najdłuższy w roku.
Pan Czerwiec bardzo się trudzi
Od świtu, aż do zmroku.

Musi zadbać o groszki i róże,
W jego rękach wszystko rozkwita,
Wszystko pędem pnie się ku górze,
By więcej światła schwytać.

W każdym gnieździe kwilą pisklęta,
W słońcu miga tysiąc motyli;
Tyle rzeczy trzeba spamiętać,
Że pan Czerwiec czasem się myli.

Siada sobie na leśnej polanie,
Drzewa stroi w zieleń bogatą
I choć rano jadł z Wiosną śniadanie,
Na kolację zaprasza go Lato.

  Marcin Brykczyński

80

N6570_ksiega.indb   80 2019-01-31   22:29:20

 Letnie pejzaże

1. Opowiedz o obrazach olejnych zaprezentowanych na tej stronie. Co 
przedstawiają? Jak jest ukazana na nich przyroda?

2. Obejrzyj fotografię przedstawiającą nadmorską plażę w Juracie. Po czym można 
poznać, że zdjęcie pochodzi z dawniejszych czasów? Opowiedz, czym zajmują 
się poszczególne grupy plażowiczów.

3. Wysłuchaj utworu Antonia Vivaldiego (czytaj: wiwaldiego) „Cztery pory 
roku. Lato” z zamkniętymi oczami. Wsłuchując się w muzykę, oglądaj oczami 
wyobraźni obrazy związane z latem. Zapamiętaj swoje odczucia, nastroje, 
barwy i skojarzenia. 

4. Wyobraź sobie, że jesteś malarzem. Jakich barw byś użyła/użył, malując farbami 
akwarelowymi pejzaż przedstawiający lato? 

Vincent van Gogh (czytaj: 
wincent wan gog),  

„Pole pszenicy 
z cyprysami” olej  

na płótnie

Stanisław Kamocki „Łąka”, olej na płótnie

nadmorska plaża w Juracie,  
lata trzydzieste ubiegłego wieku,  
fotografia

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.Śr.

        1 2 3 
  4 5 6 7 8 9 10 
  11 12 13 14 15 16 17 
  18 19 20 21 22 23 24 
  25 26 27 28 29 30 31

Marzec

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.Śr.

       1 2 3 4 
  5 6 7 8 9 10 11 
  12 13 14 15 16 17 18 
  19 20 21 22 23 24 25 
  26 27 28 29 30 31

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

         1 2 
  3 4 5 6 7 8 9 
  10 11 12 13 14 15 16 
  17 18 19 20 21 22 23 
  24 25 26 27 28 29 30

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.Śr.

          1 
  2 3 4 5 6 7 8 
  9 10 11 12 13 14 15 
  16 17 18 19 20 21 22 
  23 24 25 26 27 28 29 
  30 

Czerwiec

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.
Śr.

        1 2 3 

  4 5 6 7 8 9 10 

  11 12 13 14 15 16 17 

  18 19 20 21 22 23 24 

  25 26 27 28 29 30 31

Lipiec
Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.

Śr.
Sierpień

Pon. Wt. Czw. Pt. Sob. Niedz.Śr.

  1 2 3 4 5 6 7 
  8 9 10 11 12 13 14 
  15 16 17 18 19 20 21 
  22 23 24 25 26 27 28 
  29 30 

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

    1 2 3 4 5 
  6 7 8 9 10 11 12 
  13 14 15 16 17 18 19 
  20 21 22 23 24 25 26 
  27 28 29 30 31

Maj

  1 2 3 4 5 6 7 

  8 9 10 11 12 13 14 

  15 16 17 18 19 20 21 

  22 23 24 25 26 27 28 

  29 30 31

Lato w sztuce 81
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Wyjeżdżam na obóz 
żeglarski do Krainy 

Tysiąca Jezior.

Razem z rodzicami  
planujemy wędrówki  

po górach. Chcielibyśmy 
posłuchać góralskiej muzyki 

i jeść oscypki.

W czasie wakacji zwiedzę 
z babcią i dziadkiem zamek 

w Lublinie.

1. Gdzie spędzą wakacje niektórzy uczniowie z klasy 2a? Wskaż na mapie Polski 
miejsca wymienione przez dzieci. 

2. Gdzie można wypoczywać latem? Jakie są wasze wakacyjne plany? Wskażcie na 
mapie Polski miejsca, które chcielibyście odwiedzić podczas wakacji. 

3. Przeczytaj informacje zawarte na stronie 117. Czego dowiedziałaś/dowiedziałeś się 
o zamku w Lublinie?

4. Zredagujcie krótkie pozdrowienia z wakacji, pamiętając o wszystkich elementach 
tekstu z pozdrowieniami.

Miłym i sympatycznym dowodem pamięci jest wysyłanie 
kartek pocztowych z pozdrowieniami z wakacji.

Drodzy Babciu i Dziadku!

Przesyłam słoneczne 
pozdrowienia z wakacji na 
Mazurach. Poznałem tu wielu 
nowych kolegów. 

Ściskam Was mocno

Janek

Anna i Tadeusz 
Pawlusiakowie 
ul. Morsztynowa 111

8 0   3 3 3  Gdańsk

Giżycko, 10 lipca 2018 r.

adres

kod 
pocztowy

miejsca 
i data 

adresat 

miejsce na 
znaczeknagłówek

(kogo się 
pozdrawia)

tekst 
pozdrowień

podpis

Zanim wyruszymy na wakacje

Wakacyjne plany

Sz.P. 
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1. O czym należy pamiętać w czasie wakacji, by bezpiecznie wypoczywać? 
2. Przypomnijcie sobie numery alarmowe: na policję, pogotowie i straż pożarną oraz 

europejski numer alarmowy.
3. Porozmawiajcie w klasie o tym, co powinno znajdować się w ekwipunku 

turysty podczas wakacyjnych podróży. Jak powinna być zaopatrzona apteczka? 
Porozmawiajcie na ten temat z pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.

Zanim wyjedziecie na swoje wytęsknione wakacje,  
przeczytajcie rady „Co robić, by wakacje były bezpieczne?”.

Nad wodą
•  Kąpiemy się tylko w miejscach strzeżonych, pod opieką 

osób dorosłych. 
•  Przed pływaniem przyzwyczajamy ciało do zimnej wody,  

na przykład polewając i chlapiąc się nią.

Plażowanie
•  Chronimy głowy przed słońcem – nosimy czapki.
• Używamy kremów z filtrem.
•  W czasie upałów pamiętamy o piciu wody.

W lesie
•  Zbieramy tylko te owoce i grzyby, które dobrze znamy. 
•  Zakładamy ubrania okrywające całe ciało, by chronić się 

od kleszczy.

Rowerowe wycieczki
•  Zachowujemy ostrożność.
•  Korzystamy ze ścieżek rowerowych.
•  Zakładamy kask na głowę. 

Wędrówki w górach
•  Na wędrówki wkładamy buty trekkingowe.
•  Do plecaka pakujemy: kurtkę przeciwdeszczową, 

podręczną apteczkę, napoje, przekąski.
•  Zawsze chodzimy po wyznaczonym szlaku.

Zanim wyruszymy na wakacje 

Aby wakacje były bezpieczne...
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Ten nasz tata
to okropnie fajny facet.
Nie chciał draki,
więc dzieciaki
wziął na spacer...

Ref.: Dobrze z tatą iść.
Dobrze z tatą iść.
Teraz pewnie dla ochłody
zaprowadzi nas na lody,
zimne lody dla ochłody,
zimne lody dla ochłody,
to jest myśl!

Choć nasz tata
robi strasznie duże kroki
i nie patrzy
wcale na nas,
lecz w obłoki...

Ref.: Dobrze z tatą iść...

Chociaż tata
wcale teraz nas nie słucha,
bo mu słońce
właśnie szepce 
coś do ucha...

Ref.: Dobrze z tatą iść...

Dobrze z tatą iść

W kącikuczytelniczymBratka

1.*  Poszukajcie w internecie piosenki „Dobrze z tatą iść”. Nauczcie się jej na pamięć. 
Zaśpiewajcie ją waszym rodzicom. 

2.  Porozmawiajcie w klasie o waszych wyprawach i spacerach z tatą. 
3.  Dokończ zdanie: Dobrze z tatą iść, bo…
4.  Zapisz na własnoręcznie przygotowanej laurce życzenia dla taty. 

Ważne wydarzenia

słowa: Wanda Chotomska  
muzyka: Adam Markiewicz
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Plecak, torba i walizka

1. O jakich przygodach w wakacje marzycie? 
2. Czego życzy wam Bratek? Czego wy życzycie sobie, waszemu wychowawcy/

wychowawczyni i Bratkowi? 
3. Wskażcie w kalendarzu datę, kiedy znów się spotkacie. 
4.*  Poszukajcie w internecie piosenki „Plecak, torba i walizka”. Nauczcie się jej na 

pamięć. Zaśpiewajcie ją na zakończenie roku szkolnego po odebraniu świadectw.

Na wakacyjny czas życzę Wam bajkowych 
przygód i niezapomnianych wrażeń oraz 
wspaniałych, słonecznych i roześmianych dni.
Do zobaczenia w klasie trzeciej!

Bratek

Lato w internecie ogłoszenie dało,
kto chce się z nim spotkać, ten ma czasu mało.
Trzeba wyjąć rzeczy, które w szafie spały,
na tę ważną chwilę cały rok czekały.

Ref.: Plecak, torba czy walizka,
bez nich w podróż nie wyruszysz.
Choć dźwiganie nie jest miłe, 
smak przygody wszystkich kusi. 

Wielkim pakowaniem żyje każda chata,
wszyscy chcą wyjechać na spotkanie lata,
wyruszyć w nieznane, stare kąty zbadać,
odwiedzić rodzinę, uściskać, pogadać.

Ref.: Plecak torba czy walizka…
słowa: Ewa Chotomska  
muzyka: Krzysztof Marzec

Ważne wydarzenia

N6570_ksiega.indb   85 2019-01-31   22:29:39



Dodajemy i odejmujemy, czyli sprawnie rachujemy

1. Ile kredek jest razem?

24 + 32 = 20 + 30 + 4 + 2 = 50 + 6 = 56

56 – 24 = 56 – 4 – 20 = 52 – 20 = 32

47 + 21 = ?

 63 – 32 = ? 58 – 25 = ?

44 + 35 = ?

Najpierw 
dodaję dziesiątki, 

a potem 
jedności.

Najpierw
odejmuję 

jedności, a potem 
dziesiątki.

2. Oblicz w zeszycie, ile tu jest koralików. Wykonaj działania poznanym sposobem. 

3. Ile kredek zostało?

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

5. Oblicz w zeszycie zadania podanymi sposobami. Narysuj rysunki do zadań.
• Ola kupiła 25 cukierków owocowych i 14 czekoladowych. Ile cukierków kupiła Ola?
• Ola rozdała koleżankom 12 cukierków. Ile cukierków jej zostało?

86
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Porównujemy sumy i różnice

1. Michał, Janek i Adam rzucali rzutkami  
do tarczy. Oto tabela ich wyników.

2.  Następnego dnia chłopcy postanowili rozegrać jeszcze jedną turę. W III turze 
każdy z chłopców rzucił o 20 punktów więcej niż w I. Ile punktów zdobył każdy 
z chłopców?

Zapisz działania w zeszycie. Wykonaj obliczenia. Odpowiedz na pytania.

• Jakie wyniki osiągnął każdy chłopiec po ukończeniu dwóch tur?

• Który z chłopców zdobył najwięcej punktów, a który – najmniej?

• O ile więcej punktów zdobył Michał od Janka, a o ile więcej od Adama?

• O ile mniej punktów miał Janek od Adama?

• Ile punktów zdobyli chłopcy razem w I turze?

• Ile punktów zdobyli razem w II turze?

• Którzy z chłopców zremisowali? W której turze?

• O ile więcej punktów zdobyli poszczególni chłopcy w drugiej turze niż w pierwszej?

I tura II tura
Michał 14 22
Janek 10 21
Adam 12 21

3. Oblicz w zeszycie działania.

34 + 25 = ? 61 + 12 = ?
35 + 24 = ? 12 + 61 = ?
25 + 34 = ? 62 + 11 = ?

31 + 5 ?  31 + 6 52 + 30 ?  52 + 40

76 – 2 ?  76 – 3 ?  76 – 5  58 – 20 ?  58 – 10 ?  58 – 30

41 + 1 = ?
41 + 2 = ?
41 + 3 = ? 

58 – 2 = ? 
58 – 4 = ?
58 – 6 = ? 

36 + 1 = ?
37 + 1 = ?
38 + 1 = ?

25 – 4 = ? 
35 – 4 = ?
45 – 4 = ?

•  Wskaż liczby, które 
zamieniły się miejscami.  
Co zauważasz?

4.  Przyjrzyj się działaniom umieszczonym w słupkach. O ile wzrastają zaznaczone 
liczby w kolejnych działaniach? Jakie będzie następne działanie w każdym 
słupku? Zapisz działania w zeszycie i je oblicz. 

5.  Porównaj sumy i różnice. Jaki znak ukrył się pod znakami zapytania? Zapisz 
uzupełnione działania w zeszycie.

? ? ? ?

87

N6570_ksiega.indb   87 2019-01-31   22:29:42



Ile dodać? Ile odjąć?

1. Dorotka uzbierała pewną sumę pieniędzy 
na zakup rakietek do tenisa stołowego. 
W skarbonce miała:

•  Ile pieniędzy uzbierała Dorotka?

• Które opakowanie piłeczek jest droższe i o ile?
•  Ile wynosi cena jednej piłeczki w każdym 

opakowaniu?
•  Które opakowanie piłeczek opłaca się kupić 

Dorotce? Uzasadnij swoją odpowiedź.

2.  Rakietki, które wybrała Dorotka, 
kosztują 60 zł. Ile pieniędzy 
zostało Dorotce po ich 
kupieniu?

3.  Oprócz rakietek Dorotka chce kupić piłeczki. 
W sklepie są dwa rodzaje piłeczek.

4. Dorotka zdecydowała się kupić piłeczki lepszej jakości za 24 zł. 
• Ile pieniędzy wydała na rakietki i piłeczki?
• Ile pieniędzy jej zostało?
•  Czy za pozostałą kwotę może kupić jeszcze jedno pudełko piłeczek? 

Na zakup którego pudełka wystarczy jej pieniędzy?

5.  Zamiast kolejnego opakowania piłeczek Dorotka 
postanowiła kupić jedną z rzeczy leżących na wystawie.  
Po zapłaceniu za wybraną rzecz zostało jej 4 zł.  
Co kupiła Dorotka?

60 zł

Prom
ocja 24 zł

16 zł

10 zł 12 zł

16 zł
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Powtórkowy zawrót głowy

1. Rodzina Oli i Olka wybrała się do kina. Bilet normalny dla osoby dorosłej 
kosztował 25 zł, a bilet ulgowy dla dziecka – 15 zł. Ile pieniędzy zapłacił 
tata w kasie, jeśli do kina poszli: mama, tata, Ola i Olek?

Otrzymał 4 zł reszty. Które kubełki 
popcornu mógł kupić Olek? Czy 
istnieje tylko jedno rozwiązanie tego 
zadania? 

•  Wymyśl podobną zagadkę dla 
kolegi lub koleżanki z ławki.  

Zagadka Olka
Jeśli do mojej liczby dodam 15, to 
otrzymam 37.

Jeśli od mojej liczby odejmę 24, to 
otrzymam 42.

* Jeśli do mojej liczby dodam 10, to 
otrzymam liczbę, której cyfra dziesiątek 
jest większa od 5, ale mniejsza od 7, 
a cyfra jedności jest mniejsza o 2 od 
cyfry dziesiątek.

Zagadka Oli
Jeśli do 65 dodam moją liczbę, to 
otrzymam 89.

Jeśli od 90 odejmę moją liczbę, to 
otrzymam 31.

*  Jeśli od mojej liczby odejmę tyle, 
ile wynosi różnica tych liczb, to 
otrzymam 20.

• O ile droższy był bilet 
normalny od ulgowego?

2.  Tata zapłacił w kasie dwoma jednakowymi banknotami. Jakie to banknoty?
• Ile reszty otrzymał?

3.  Całą otrzymaną resztę 
mama wydała na 
napoje. Które napoje 
wybrała mama, jeśli 
każdy wziął inny 
napój?

4.  Olek za swoje oszczędności 
postanowił kupić popcorn 
dla rodziny.

5. Podczas podróży do kina Olek i Ola wymyślali dla siebie matematyczne zagadki:

KINO OKO

25 zł 15 zł
KINO OKO

3 zł

6 zł 8 zł 10 zł 12 zł

6 zł4 zł 7 zł5 zł 9 zł
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Znam tysiąc, mogę przysiąc!

1. W drukarni pracownik spakował widokówki. 
10 widokówek okleił banderolą.

Dziesięć jedności
to dziesiątka.

Dziesięć dziesiątek to setka.
Dziesięć setek to tysiąc. 

2.  W kartonie było 600 widokówek przedstawiających Gdańsk, 300 widokówek 
przedstawiających morskie krajobrazy i 100 widokówek z różnego rodzaju statkami. 

•  Których widokówek było najwięcej, a których – najmniej?
•  O ile więcej było widokówek z morskim krajobrazem niż ze statkami?
•  Jakie jeszcze pytania możesz zadać?

3.  Karton z widokówkami został przesłany do sklepu z pamiątkami. Jedna widokówka 
kosztowała złotówkę. Ile pieniędzy musiał zapłacić właściciel sklepu za karton 
widokówek?

4.  Właściciel zapłacił gotówką za 
dostarczone widokówki. Ile banknotów 
dałby kurierowi, jeżeli płaciłby:

10 takich opakowań owinął folią.

10 zafoliowanych paczek włożył do kartonu.

• Ile widokówek znajduje się w kartonie?

• banknotami po 100 zł?
• banknotami po 200 zł?
• banknotami po 500 zł?

Oto polskie  
banknoty o najwyższych 

nominałach, czyli 
wartości:

?
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Kto kilometr zna, na wycieczkę gna

1.  Przyjrzyj się rysunkowi i oblicz w zeszycie, jak daleko do szkoły mają 
chłopcy.

2.  Róża z mamą planują wycieczkę rowerową. 
Chcą dotrzeć do leśniczówki. Po drodze 
zamierzają zwiedzić skansen. Potem 
odpoczną nad jeziorem. Do domu 
wrócą krótszą drogą, przejeżdżając obok 
wielkiego dębu. Przyjrzy się planowi trasy 
i odpowiedz na pytania:

3.  Arek spędzi dwa tygodnie wakacji u cioci Jadzi w Poziomkowie. Pojedzie z tatą 
pociągiem z Jagódek do Poziomkowa. Z Jagódek do Jabłonny trasą kolejową 
jest 300 km, a do Poziomkowa – 400 km. Ile kilometrów jest z Jabłonny do 
Poziomkowa?

dom Eryka dom Stasia

200 m 500 m 300 m

dom Adama szkoła

•  Czyj dom jest oddalony od szkoły o 1 kilometr?
•  O ile więcej metrów musi przejść do szkoły Eryk niż Adam?
•  Jakie pytanie możesz jeszcze zadać do rysunku?

•   Ile kilometrów ma trasa z domu Róży 
do leśniczówki?

•   Ile kilometrów ma droga powrotna, 
jeżeli jest krótsza od trasy do 
leśniczówki o 4 km?

•   Ile kilometrów przejadą Róża z mamą 
w obie strony?

•   Gdyby Arek pojechał z mamą 
samochodem, pokonaliby 
250 km. O ile kilometrów 
dłuższa jest trasa kolejowa 
od samochodowej?

leśniczówka

jezioro 2 km

3 km

10 km

skansen

dom Róży

?

Gruszkowice

Poziomkowo

Jabłonna

Śliwiczna

Jagódki

LEGENDA
trasa kolejowa
trasa samochodowa
miejscowość

Zapamiętaj:  
1 km to  
1000 m.
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Zbieramy informacje przed podróżą

1. Tata Arka postanowił wcześniej kupić bilety na podróż do Poziomkowa, 
ponieważ chciał skorzystać z przysługujących jemu i Arkowi zniżek. 

•  Normalny bilet kosztuje 62 zł, a bilet ulgowy – 39 zł. Ile razem wyniesie cena biletów 
dla taty i Arka?

•  Jeżeli tata kupi jeden bilet rodzinny dla Arka i siebie, zapłaci 85 zł. O ile jest tańszy 
bilet rodzinny od biletów kupowanych osobno dla 2 osób?

•  Kupując bilet rodzinny o miesiąc wcześniej, tata może skorzystać ze zniżki „Wcześniej 
– taniej”. Uzyska wtedy upust wynoszący 24 złote. Ile tata zapłaci za bilet, 
korzystając z tej promocji? 

•  Ile pieniędzy zaoszczędzi tata, kupując bilet rodzinny w promocji „Wcześniej – taniej” 
zamiast biletów dla 2 osób?

• Jak długo jedzie pociąg z Jagódek do Jabłonny?
• Jak długo jedzie pociąg z Jabłonny do Poziomkowa?
• Ile czasu tata i Arek będą mieli w Jabłonnie na przesiadkę?
• Jakie jeszcze informacje są zawarte w internetowym rozkładzie jazdy?

2.  Odczytaj z biletu godzinę odjazdu pociągu z Jagódek i przyjazdu do Poziomkowa. 
Jak długo tata i Arek będą w podróży?

3.  Arek wyszukał w internecie dodatkowe informacje na temat podróży do cioci Jadzi. 
Odczytaj informacje z internetowego rozkładu jazdy i odpowiedz na pytania.

STACJA/PRZYSTANEK DATA ODJAZD/PRZYJAZD PRZESIADKI ŚRODEK TRANSPORTU

JAGÓDKI
POZIOMKOWO 16.07.2018 ODJAZD 9.15

PRZYJAZD 15.00 1 Kolej wakacyjna
Kolej osobowa

ETAP 1     Z: JAGÓDEK – ODJAZD: 9.15
               DO: JABŁONNY – PRZYJAZD: 12.55

NAZWA: WAKACJE
KATEGORIA: pospieszny
ODLEGŁOŚĆ: 300 km

rezerwacja obowiązkowa            sprzedaż napojów i przekąsek z wózka 
minibar

przewóz przesyłek konduktorskich

ETAP 2     Z: JABŁONNY – ODJAZD: 13.25
               DO: POZIOMKOWA – PRZYJAZD: 15.00

KATEGORIA: osobowy
ODLEGŁOŚĆ: 100 km

klimatyzacja                            w pociągu wagon dla niepełnosprawnych 
(bez platformy)

BILET KOLEJOWY RODZINNY
WCZEŚNIEJ – TANIEJ

ODJAZD OD DO PRZEZ PRZYJAZD KLASA

9.15 JAGÓDKI POZIOMKOWO ŚLIWICZNA 15.00 2

  JAGÓDKI – JABŁONNA:                  WAGON 10                       MIEJSCE: 48, 49

  JABŁONNA – POZIOMKOWO:          BEZ REZERWACJI MIEJSC

Właściciel biletu: Artur Nowak CENA                         ?
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Już odmierzamy bez pomocy mamy

1. Tata zrobił zakupy w sklepie warzywnym. Kupił 4 kg ziemniaków, o 2 kg 
mniej marchwi niż ziemniaków, 1 kg jabłek i tyle samo truskawek,  
co jabłek. Ile kilogramów ważyły zakupy taty?

2.  Olek namówił tatę, aby kupił jeszcze 2 ananasy. 
Przyjrzyj się rysunkowi i powiedz, ile ważyły 
ananasy. 

3.  Olek i Ola bawili się w sklep. Ważyli owoce i warzywa 
przyniesione przez tatę. Przyjrzyj się poniższym 
rysunkom i powiedz, ile ważyły produkty. 

5. Ola i mama kupowały w sklepie napoje. Wybrały 
zgrzewkę wody niegazowanej w butelkach dwulitrowych, 
zgrzewkę soku jabłkowego w butelkach litrowych 
i zgrzewkę soku marchewkowego w półlitrowych butelkach. 
•  Ile litrów wody, soku jabłkowego i soku marchewkowego 

kupiły Ola i mama?
•  O ile więcej kupiły wody niż soku 

jabłkowego?
•  O ile mniej kupiły soku 

marchewkowego niż wody?
• Ile litrów napojów kupiły razem?
• Jakie jeszcze pytania możesz zadać?

4.  Korzystając z domowej wagi, zważ swój plecak. Podaj przybliżoną wagę plecaka 
w pełnych kilogramach. Porównaj swoje wyniki z wynikami kolegów i koleżanek.

4 kg

1 kg

?

?

2 litry
2 litry2 litry

1 litr1 litr

pół
litra

pół
litra

pół
litra

pół
litra
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Dodatkowe ćwiczenia dla usprawnienia

1. Mama kupiła w sklepie 20 dag szynki, 25 dag kiełbasy krakowskiej 
suszonej, 30 dag sera żółtego i kabanosy. Jej zakupy ważyły razem 1 kg. 
Ile ważyły kabanosy?

2.  Ekspedientka zważyła arbuza i jabłka. Przyjrzyj się wagom na ilustracji i powiedz, ile 
ważyły poszczególne produkty.

3.  Zosia przelała sok 
pomarańczowy 
i pół butelki wody 
do dzbanka.  
Ile napoju 
przygotowała 
Zosia?

5.  Dominik pojedzie z mamą w odwiedziny do wujka Roberta. Autobusem przejadą 
25 km, a resztę drogi pokonają pieszo. Ile kilometrów muszą przebyć, by dotrzeć 
do celu? Przekształć zadanie w taki sposób, by można je było rozwiązać. Zapisz 
uzupełnione zadanie, obliczenia i rozwiązanie w zeszycie.

4.  Michał brał udział w treningu piłki 
nożnej. Trening rozpoczął się o godzinie 
15.00, a zakończył kwadrans po czwartej 
po południu. Ile czasu trwały te zajęcia?

 6.  Celina z rodziną wybrała się na pieszą wycieczkę po lesie. W ciągu godziny wszyscy 
przeszli 4 kilometry. Ile czasu zajmie im przejście 12 kilometrów, jeśli zrobią 
20-minutową przerwę na odpoczynek?

20 dag

25 dag 30 dag

1 kg

?

?
?

1 godz.

4 km

1 godz.

4 km

1 godz.

4 km

20 min.

1 litr

2 litry

sok
poma- 
rań- 

czowy
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Korzystamy z kalendarza i sprawdzamy temperaturę przed podróżą

1.  Oliwia przeglądała kalendarz. Wypisała z niego następujące daty:

2.  Oliwia prowadziła przez tydzień obserwacje pogody. 
Sprawdzała temperaturę i zaznaczała ją na kartkach 
z narysowanymi termometrami. Zaczęła obserwację  
12 VI. Kiedy skończyła? Jaki to był dzień tygodnia? 
Zapisz datę i nazwę dnia tygodnia w zeszycie. 

5.  Oliwia zamierza 
wrócić za 14 dni.  
Ile to tygodni? 

•   Podaj datę powrotu 
Oliwii do domu. 

•   Sprawdź, czy 
Oliwia będzie na 
urodzinach babci 
Krysi? (Skorzystaj 
z danych  
z zadania 1).

4.  W ostatnim dniu obserwacji 
pogody Oliwia powiedziała: 
„Za tydzień i cztery dni 
wyjeżdżam do babci Krysi”. 
Podaj datę wyjazdu Oliwii 
do babci. 

•   Sprawdź w internecie, jaką 
temperaturę przewiduje się 
na ten dzień. Jaka tego dnia 
będzie pogoda?

6.  Korzystając z aktualnego kalendarza, wykonaj w zeszycie poniższe polecenia.
•   Podaj daty rozpoczęcia i zakończenia wakacji. Które to będą dni tygodnia?
•   Oblicz, ile dni będą trwały wakacje.
•   Wypisz wszystkie daty niedziel w czasie wakacji. Przy zapisywaniu miesięcy użyj 

znaków rzymskich. 

3.  Pierwszego dnia obserwacji Oliwia zanotowała 
temperaturę 18°C. Drugiego dnia było 20°C. Trzeciego 
dnia zrobiło się o 2 stopnie cieplej niż drugiego. 
W czwartym i piątym dniu temperatura wynosiła 19°C. Szóstego dnia było tyle 
samo stopni, co pierwszego. We wtorek były 23°C. Korzystając z kalendarza 
z poprzedniego zadania, zapisz w zeszycie nazwy dni tygodnia i odpowiadające  
im temperatury.

urodziny mamy - 22 października
urodziny taty - 15 kwietnia
urodziny dziadka Romka - 22 września 
urodziny babci Krysi - 11 lipca
moje urodziny - 22 lutego
imieniny mamy - 25 listopada

•   Zapisz w zeszycie daty  
urodzin członków rodziny 
Oliwii, zapisując miesiąc za 
pomocą znaków rzymskich.

•   Wyszukaj w kalendarzu,  
jak może mieć na imię  
mama Oliwii.

PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. NDZ.

PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. NDZ.

LIPIEC
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Powtórkowy zawrót głowy

1. Magda i jej tata wybierają się na wycieczkę do Gołubia Kaszubskiego, 
by zwiedzić ogród botaniczny. Pojadą w czwartą sobotę czerwca. Jaka 
będzie data ich wyjazdu? Zapisz ją w zeszycie trzema sposobami. 

•  Jak długo Magda musi czekać na wycieczkę, jeśli dziś jest 25 czerwca? 
Skorzystaj z kalendarza z zadania 2 na poprzedniej stronie.

• Oblicz w zeszycie, jak długo potrwa podróż.

• Ile będzie kosztować podróż tam i z powrotem?

2.  Magda wyszukała połączenia kolejowe z Gdyni do Gołubia Kaszubskiego i godziny 
otwarcia ogrodu. Którym pociągiem powinni pojechać z tatą, aby nie czekać na 
otwarcie ogrodu, ale przyjechać przed południem?

3.  Z Gdyni do Gołubia Kaszubskiego trasą kolejową jest 70 km. Sprawdź w tabeli 
i oblicz w zeszycie, ile Magda i tata zapłacą za bilety. Pamiętaj, że Magda może 
skorzystać z biletu ulgowego.

4.  Z domu Magdy na dworzec kolejowy w Gdyni trzeba przejechać 2 km. Z dworca 
w Gołubiu Kaszubskim do ogrodu botanicznego trzeba przejść 1 km. Ile wynosi 
odległość z domu Magdy do ogrodu botanicznego w Gołubiu Kaszubskim? 
Skorzystaj z danych z poprzedniego zadania.

Rozkład jazdy pociągów

Gdynia Główna 
odjazd

Gołubie Kaszubskie 
przyjazd

7.26 8.56

9.35 10.59

10.40 12.09

13.34 15.02

Ogród botaniczny
w Gołubiu Kaszubskim

Poniedziałek 10.00–18.00
Wtorek 10.00–18.00
Środa 10.00–18.00

Czwartek 10.00–18.00
Piątek 10.00–18.00
Sobota 10.00–18.00

Niedziela 10.00–18.00

TABELA OPŁAT

Kilometry 1–20 km 21–40 km 41–60 km 61–80 km 81–100 km

Bilet normalny 3 zł 6 zł 9 zł 12 zł 15 zł

Bilet ulgowy 2 zł 4 zł 6 zł 8 zł 10 zł

dom Magdy dworzec w Gdyni dworzec w Gołubiu ogród
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Dzielimy i mnożymy, wyzwań się nie boimy

1. Do szkoły zakupiono sprzęt sportowy. Ile kupiono skakanek? Ile piłek 
do koszykówki? Ile kółek ringo, a ile piłeczek do tenisa? Zapisz działania 
w zeszycie za pomocą mnożenia.

2.  Dyżurni ułożyli piłki 
na półkach. Na 
którym regale jest 
więcej piłek? Zapisz 
działania w zeszycie 
i porównaj wyniki. 
Skorzystaj z ilustracji.

3.  Na siedmiu pachołkach rozłożono po 3 kółka 
ringo. Ile kółek jest na pachołkach?

4.  Jaś rozkłada 20 piłeczek do tenisa do pudełek. Ile pudełek potrzebuje, jeśli rozłoży je:

• po 2 piłki w pudełku?
• po 4 piłki w pudełku?

• po 5 piłek w pudełku?
• po 10 piłek w pudełku?

Zapisz działania w zeszycie.

•  21 kółek ringo umieszczono po 3 na każdym pachołku. Ile jest pachołków? 
•  21 kółek ringo znalazło się na 3 pachołkach, po tyle samo na każdym pachołku. 

Ile kółek ringo jest na jednym pachołku?

97
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98 Dzielimy i mnożymy, wyzwań się nie boimy

1.  Oblicz za pomocą  
mnożenia, ile piłeczek  
do ping-ponga znajduje  
się w każdym pudełku. 
Działania zapisz w zeszycie.

2.  Iga i Olena rzucały lotkami do tarczy. Iga trafiła 3 razy 
w pole za 4 punkty, a Olena – 3 razy w pole za  
8 punktów. Ile punktów zdobyła każda z dziewczynek? 
O ile więcej punktów zdobyła Olena?

5.  Do poniższego rysunku ułóż zadanie na mnożenie i dzielenie. Zadanie i jego 
rozwiązanie zapisz w zeszycie.

4.  Bratek oglądał zawody wioślarskie. Policzył, że brało  
w nich udział 24 zawodników. 

3.  Zuzia kupiła 5 lotek do badmintona. Zapłaciła za nie 20 zł. 
Ile kosztowała jedna lotka?

2 4 8

•   Ile razy więcej punktów zdobyła Olena 
niż Iga?

•   Za zakupy Zuzia zapłaciła banknotem 
50-złotowym. Otrzymała w kasie  
resztę w trzech jednakowych 
banknotach. Jakie to były banknoty?

•   Ile łódek brało udział w zawodach, jeśli w jednej łódce 
siedziało 4 zawodników?

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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99 Dodatkowe ćwiczenia dla usprawnienia

1.  Babcia Iza ma dwóch synów i córkę. Synowie mają po dwóch 
synów, a córka – jednego. Ilu wnuków ma babcia Iza?

2*.  Babcia upiekła dla swoich 
wnucząt 28 babeczek. Każde 
z wnucząt dostało 4 babeczki. 
Ile wnuczek ma babcia 
Iza? Skorzystaj z informacji 
i obliczeń z zadania 1. 

4*.  Wnuczęta z okazji urodzin babci Izy przygotowały bukiety. We wszystkich bukietach 
było razem 39 kwiatów. Bukiety dziewczynek miały razem 14 kwiatów, po tyle samo 
w każdym bukiecie. Resztę kwiatów chłopcy rozdzielili po równo między siebie. 

•  Ile kwiatów miał każdy bukiet dziewczynek, a ile – chłopców?

5.  Dziewczynki przygotowały 
deser dla swoich kuzynów 
i brata. Do pucharków 
włożyły po tyle samo 
truskawek. Razem 
rozłożyły 30 truskawek.

3.  Wnuczki babci Izy są bliźniaczkami i mają razem 20 lat. Ich brat jest od nich starszy 
o 2 lata. Ile lat mają dziewczynki? Ile lat ma ich brat?

6.  Babcia Iza grała z wnuczętami w grę „Pomnóż i porównaj”. Rozłożyła na stole kostki 
domina. Następnie każdy wyciągnął po jednej kostce. Mnożyli przez siebie oczka 
na kostce. Kości zabierała osoba, która po pomnożeniu uzyskała największą liczbę, 
ale kości z jednakowymi wynikami wracały na stół. Wygrała osoba, która zebrała 
wszystkie kości ze stołu. 

•   Przyjrzyj się rysunkom i oblicz w zeszycie, które z wnucząt wygrało pierwszą kolejkę. 
Zwróć uwagę na kości, które dają ten sam wynik. 

•   Ile pucharków przygotowały 
dziewczynki?

•   Ile truskawek muszą jeszcze rozłożyć dziewczynki, jeśli takie same porcje przygotują 
dla babci Izy i siebie?

•   Po ile truskawek dostał każdy 
z chłopców?

?  · 6 = 30 5 · ?  = 30

Babcia Natalia Justyna Tomek Jacek Piotr Paweł Darek

Uzupełnij działania i zapisz je w zeszycie. 
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100 Powtórkowy zawrót głowy

1. Rodzice robili zakupy w sklepie spożywczym. Mama włożyła do koszyka 
3 opakowania trójkątnych serków, po 8 serków w jednym opakowaniu. 
Ile serków było we wszystkich opakowaniach?

•  Trzy opakowania serków 
kosztowały 24 zł. 
Ile kosztowało jedno 
opakowanie?

3.  Rodzice kupili 4 kg ziemniaków, 2 kg truskawek i główkę kapusty. Skorzystaj 
z rysunku i oblicz, ile kosztowały te zakupy.

2.  Tata wziął z półki 2 zgrzewki wody. W każdej 
zgrzewce było 6 butelek wody. Ile butelek było 
w obu zgrzewkach?

4.  Skorzystaj z danych i obliczeń z poprzednich zadań i ustal, ile rodzice zapłacili za 
wszystkie zakupy.

5.  Tata zapłacił 
w kasie jednakowymi 
banknotami. Jakie to 
mogły być banknoty?

6.  Do poniższego rysunku ułóż zadanie na mnożenie i dzielenie. Rozwiązanie zapisz 
w zeszycie.

•  Rodzice przeznaczyli na zakupy 100 zł. Ile pieniędzy zostało im po zakupach?

•  Butelka wody niegazowanej kosztowała 2 zł.  
Ile kosztowały 2 zgrzewki wody?

ser

ser

serserserser

se
r s

er ser

ser

serserserser
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er ser

ser

serserserser
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r s

er

1 kg = 3 zł 4 zł1 kg = 8 zł
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Tworzymy mozaiki z figur

1. Przyjrzyj się rysunkowi i odpowiedz na pytania.

2.  Zmierz boki kwadratów. 
Narysuj w zeszycie 
kwadrat o boku dłuższym 
o 3 cm od boku 
najmniejszego kwadratu.

3.  Ułóż z patyczków poniższe szlaczki.

•  O ile centymetrów będzie dłuższy bok narysowanego przez ciebie kwadratu od 
boku największego kwadratu w tym zadaniu?

•   Jakie figury znajdują się nad linią, 
a jakie – pod linią?

•   Jaka figura znajduje się nad niebieskim 
prostokątem?

•   Jaka figura znajduje się pod zielonym 
trójkątem?

•   Jaka figura znajduje się po prawej, 
a jaka po lewej stronie kwadratu?

•   Jaka figura znajduje się między 
prostokątami?

•   Jaka figura znajduje się obok 
fioletowego prostokąta?

•   Jakich figur jest najwięcej, a jakich  
– najmniej?

•   Jaka figura jest największa, a jaka  
– najmniejsza?

•  Które z figur są takie same?
•  Czym różnią się trójkąty?

•  Ułóż szlaczek z patyczków według własnego pomysłu.

101
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102 Tworzymy mozaiki z figur

5.  Zuzia narysowała szlaczek z trójkątów. 
Zaszyfrowała go w sposób pokazany na rysunku.

6.  Tangram to chińska łamigłówka. Przyjrzyj się 
tangramowi i powiedz, z jakich figur się on składa.

•  Jakich figur jest najwięcej?
•   Skorzystaj z tangramu i sprawdź, jakie figury 

zmieszczą się w jego największym trójkącie.

4.  Grześ ułożył szlaczek złożony z kwadratów i zaszyfrował go  
za pomocą liczb:

•   Narysuj w zeszycie szlaczek według szyfru 
podanego przez Zuzię: 

1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1.

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

•   Narysuj w zeszycie szlaczek według podanego szyfru: 1, 2 ,2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1.

1 2 3

7.  Ułóż z tangramu 
następujące figury: 

8.  Przygotuj dwa kwadraty z papieru w dwóch kolorach. Złóż 
kwadraty, łącząc ze sobą rogi kartki znajdujące się po przeciwnych 
stronach. Otrzymasz trójkąt, który złóż na pół jeszcze trzy razy. 
Następnie rozłóż kwadraty. Na kartce widoczne będą linie, takie 
jak na rysunku obok. Rozetnij kartki wzdłuż tych linii.

•  Ile trójkątów otrzymasz z jednego kwadratu? 
•  Ile trójkątów otrzymasz z dwóch kwadratów?
•   Z wyciętych trójkątów  

ułóż pokazane obok 
mozaiki.

•   Ułóż mozaikę własnego 
pomysłu.
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103Zabawy z klockami

1.  Adam budował z klocków. Przelicz klocki 
w kolejnych budowlach. 

2.  Dominik układał budowle, dokładając do każdej kolejnej po tyle samo klocków. 
Ile klocków chłopiec dokładał za każdym razem? Ile klocków będą liczyły cztery 
kolejne budowle?

4.  Janek chce zbudować taką samą budowlę jak największa 
budowla Dominika. Ile jeszcze klocków musi dołożyć?

•  *Czy ta budowla 
może stanąć jako 
kolejna w szeregu 
kostek Róży? 
Uzasadnij swoją 
odpowiedź.

3.  Róża układała coraz większe kostki z jednakowych klocków. 
Przelicz klocki w trzech kolejnych kostkach. Zastanów się, ile 
klocków będzie w czwartej kostce. Następnie zbuduj taką 
kostkę i sprawdź czy miałaś/miałeś rację. 

•   Do każdej kolejnej budowli Adam dokładał po tyle samo klocków. Po ile klocków 
dokładał Adam?

•  Jak powinna wyglądać następna budowla? Ułóż ją z klocków. 

budowla Dominika budowla Janka
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104 Zabawy z klockami

5.  Dziewczynki budowały z klocków. Na podstawie rysunku i podanych 
informacji dopasuj każdą budowlę do dziewczynki, która ją wykonała.

6.  Policz, ile jest klocków w podanych figurach. Która z figur jest złożona z najmniejszej 
liczby klocków, a która – z największej? 

7.  Przyjrzyj się, jak powstaje piramida. Zbuduj z klocków taką samą. 

Moja 
budowla jest 
najwyższa.

Moja 
budowla ma 

kształt  
kostki.

Moja  
budowla 

przypomina 
kształtem
piramidę.

W mojej 
budowli 

zmieszczą się 
dwie kostki 

Oli.

Moja 
budowla ma 

najwięcej 
klocków.

A.

A.

C.

C.

B.

B.

D.

D.

E.

E.

8.  Ułóż budowlę z klocków według własnego pomysłu. Następnie poproś koleżankę/
kolegę z ławki, aby ułożyła/ułożył taką samą jak twoja. 
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105Figury płaskie i przestrzenne

1. Porównaj kształty rzeczy i figur. Wskaż pary rzeczy i podobnych do 
nich figur.

2.  Przyjrzyj się przedstawionym figurom i wskaż figury przestrzenne. Wyjaśnij, 
jaka jest różnica między figurami płaskimi a przestrzennymi. 

3.  Marek pomalował jedną z przedstawionych 
niżej figur przestrzennych.

4.*  Policz, z ilu ścian składają się figury 
przestrzenne na ilustracji. Która figura 
przestrzenna ma najwięcej ścian, a która  
– najmniej?

•  Zuzia pomalowała niektóre ściany przedstawionych wyżej figur przestrzennych 
i odbiła je na kartce. Jakie figury płaskie otrzymała? Dobierz w pary figurę 
przestrzenną i płaską. Narysuj figury płaskie w zeszycie.

•  Następnie odbił na kartce wszystkie jej 
ściany. Otrzymał następujące figury płaskie:

•  Którą z figur pomalował Marek?
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106 Figury płaskie i przestrzenne

6.  Pocztówki z wakacji 
mają kształt figur  
płaskich. Jak nazywają 
się te figury? Policz,  
ile pocztówek znajduje 
się na rysunku.

5.  Ola i Olek wyjechali na wakacje nad 
morze. Na plaży zbudowali zamek 
z piasku. Przyjrzyj się rysunkom 
i powiedz, których wiaderek  
użyli do budowania zamku.

Jeżeli 
kwadrat złożę na pół 

4 razy, to ile otrzymam 
małych kwadratów?

7.  Podczas deszczowego 
dnia Ola wymyśliła 
zagadkę dla Olka. 
Pomóż chłopcu 
odpowiedzieć  
na pytanie Oli.

8*.  Ola i Olek budowali figury przestrzenne z patyczków jednakowej długości 
i plasteliny. 

•   Ola do budowy swojej figury zużyła 9 patyczków i 6 kulek z plasteliny.
•   Olek do budowy swojej figury zużył 8 patyczków i 5 kulek z plasteliny.
Spróbuj zbudować te figury z patyczków do szaszłyków i plasteliny.
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107Powtórkowy zawrót głowy

1.  Przyjrzyj się rybkom ułożonym z figur tangramu 
i odpowiedz na pytania.

2.  Narysuj w zeszycie szlaczek 
według kodu: 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1.

4.  Zmierz boki trójkątów. Znajdź trójkąt, którego boki są o 2 cm 
dłuższe niż boki żółtego trójkąta.

5.  Jakiego kształtu są ściany 
przedstawionych kostek?

3.  Policz, ile kloców trzeba dołożyć 
do podanych budowli, aby 
otrzymać budowlę taką samą  
jak ta z czerwonych klocków.

•   W jakim kierunku płyną rybki?
•   Które figury zmieniły swoje położenie na drugim rysunku?

1 2 3
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108

Zasady gry:
W grze może brać udział dwie lub więcej osób. Potrzebne są dwie kostki i pionek dla 
każdego gracza. Gracz rzuca kostką i przesuwa swój pionek o tyle pól, ile wyrzucił oczek 

na kostce. Jeśli stanie na oznakowanym polu – postępuje 
według podanej instrukcji. Wygrywa osoba, która pierwsza 
zjawi się na mecie.

Legenda:
–  Rzucasz dwiema kostkami i dodajesz oczka.
– Tracisz kolejkę.
– Przeskakujesz na następny prostokąt.
–  Odpowiadasz na pytanie. Jeśli udzielisz 

właściwej odpowiedzi, przesuwasz się o pięć 
pól do przodu. Jeśli nie odpowiesz, cofasz 
się o pięć pól.

108 Gra planszowa „Odcinki i figurki do powtórki”
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109Gra planszowa „Odcinki i figurki do powtórki”

Pytania:
8 – Ile centymetrów ma metr?

12 –  Od jakiej liczby umieszczonej na linijce  
zaczniesz mierzyć odcinek?

25 – Z czego składa się łamana?
33 – W jaki sposób oznaczamy końce odcinka?
46 – Jak nazywa się figura, która ma trzy boki?
51 – Ile boków ma prostokąt?
58 –  Podaj nazwę figury, która ma cztery  

równe boki.
73 – Czy kwadrat jest prostokątem?

109
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111Instrumenty strunowe

Znacie już instrumenty perkusyjne i dęte. Trzecią 
grupę instrumentów muzycznych stanowią 

instrumenty strunowe, czyli takie, w których źródłem 
dźwięku jest drgająca struna. One również – tak jak 

instrumenty dęte – dzielą się na kilka kategorii.

1. Instrumenty smyczkowe są bardzo podobne do siebie. Dowiedz się, czym różni się 
altówka od skrzypiec i kontrabas od wiolonczeli. Uzyskane informacje zaprezentuj 
w klasie.

2. Posłuchaj w internecie dźwięków wydawanych przez zaprezentowane instrumenty 
strunowe.

Instrumenty smyczkowe – 
struny wprawia się w drganie 

za pomocą specjalnego 
przyrządu – smyczka.

Kolejna grupa to instrumenty 
szarpane. Jak możecie się 
domyślić, dźwięk powstaje 

w wyniku szarpnięcia 
odpowiedniej struny.

Ostatnia grupa to 
instrumenty uderzane, 
w których struny uderza 

się na przykład specjalnym 
młoteczkiem lub pałeczką.

lutniagitara

skrzypce altówka wiolonczela kontrabascytra

harfa

cymbały

fortepian
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113Poznajemy dźwięk „do” (c2) górne

Dźwięk „do” (c2) górne piszemy na trzecim polu.

1
2
3
4
5 q&

do
c2

c2

do

1. Zagraj dźwięk „do” (c2) na pokazanych instrumentach muzycznych.

3. Posłuchaj poniższych utworów i określ ich nastrój.
• Ludwig van Beethoven „Sonata księżycowa” (czytaj: ludwik wan betowen)
• Edvard Grieg „Poranek” (czytaj: edward grig)
• Antonio Vivaldi „Burza” (czytaj: antonio wiwaldi)

Jakie jest tempo tych utworów?

Muzyka może wyrażać różne uczucia, na przykład 
radość, smutek, gniew albo śmiech. Mówimy wtedy, że 

muzyka ma na przykład radosny lub smutny nastrój.

cis

C1

C2

flet

dzwonki keyboard

D E F G A H D E

dis cis disfis gis ais

c2

& 24 q q hh hq q

q q q q q q

2. Zagraj na dzwonkach poniższą melodię.
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114 Gramy i śpiewamy

1.  Pamiętasz, co to znaczy, że utwór ma budowę AB? Zagraj podane rytmy 
na dowolnych instrumentach perkusyjnych, na przykład część A na 
trójkącie, a część B na bębenku.

„Mało nas”

&

& q

q q q
24 q q qq q

q qq q q q

q q q q

q q q q q

& g24 q q q q q q q

gq q q

q q

q q q q

q q q q

q q&

q q q q q q q qq q q q q q q q

ggq q

&

&

Ma - ło ma - łonas nas do chle - bapie - cze - nia

cie - bie tu po - trze - baTyl - ko nam tyl - ko nam

Sie-dzi so - bie za - jąc pod mie - dzą

a my - śli - wi o nim nie wie - dzą 

Jak za - jąc trąb - kę u - sły - szy, u - cie - ka aż się

hop sa sa do la sa

za - dy - szy

- - -

„Siedzi sobie zając”

&

& q

q q q
24 q q qq q

q qq q q q

q q q q

q q q q q

& g24 q q q q q q q

gq q q

q q

q q q q

q q q q

q q&

q q q q q q q qq q q q q q q q

ggq q

&

&

Ma - ło ma - łonas nas do chle - bapie - cze - nia

cie - bie tu po - trze - baTyl - ko nam tyl - ko nam

Sie-dzi so - bie za - jąc pod mie - dzą

a my - śli - wi o nim nie wie - dzą 

Jak za - jąc trąb - kę u - sły - szy, u - cie - ka aż się

hop sa sa do la sa

za - dy - szy

- - -

1.

2.

2. Ułóż utwór rytmiczny o dwuczęściowej budowie AB. Wyklaszcz go.
3. Zagraj piosenki na dowolnym instrumencie i zaśpiewaj.

B h

A

3
4

2
4 q q q q

q q h q q h q q h q q

q q q qq q q q

B h

A

2
4

3
4 q q q q q

q

q q q q q q q q q q q q q q

qq q h q q

B

B

A

A
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Plastyczne podróże Bratka 115

Zapraszam do dalszej podróży po świecie sztuki. 
Obejrzyj uważnie dwa obrazy Jana Matejki – 
najbardziej znanego polskiego malarza historycznego.

Jedną z najważniejszych polskich bitew pokazuje obraz „Bitwa pod Grunwaldem” 
znajdujący się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

1. Przyjrzyj się ubiorom postaci na obu obrazach. Czym różnią się od współczesnych 
ubrań?

2. Poszukaj w różnych źródłach wyjaśnienia, na czym polega wydarzenie kulturalne 
o nazwie Noc Muzeów i kiedy jest ono organizowane.

Podpisanie pierwszej polskiej konstytucji malarz uwiecznił na obrazie „Konstytucja 3 Maja 
1791 roku”. Dzieło to znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.
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116 Plastyczne podróże Bratka

Zabiorę was teraz w podróż szlakiem Orlich Gniazd. 
Możemy tu podziwiać wspaniałe przykłady sztuki 
architektonicznej, czyli zamki. Są to bardzo stare budowle, 

częściowo w ruinie (to znaczy, że są mocno zniszczone). 
Tylko niektóre z nich zostały odbudowane.

1. Patrząc na powyższe zdjęcia, wyobraź sobie, jak mogły wyglądać 
te zamki w latach swojej świetności. Przygotuj kartkę z bloku 
technicznego i farby plakatowe. Namaluj taki zamek. Przygotujcie 
w klasie wystawę swoich prac.

ruiny zamku 
Ogrodzieniec 
w Podzamczu

odbudowany zamek w Bobolicach ruiny zamku Lipowiec w Babicach

ruiny zamku Tenczyn w Rudnie
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W niektórych starych zamkach – po ich odnowieniu 
i wyremontowaniu – utworzono muzea. Czasami wystawia się 
w nich eksponaty związane z historią i położeniem zamku, 
a czasami są tu organizowane wystawy rzeźby i malarstwa.

Plastyczne podróże Bratka 117

Muzeum Lubelskie w Lublinie mieści się w dawnym zamku. W zbiorach tego muzeum 
znajdują się między innymi takie obrazy.

1. Znajdź w internecie stronę Muzeum Zamku w Łańcucie. Skorzystaj z możliwości 
wirtualnego zwiedzania tego muzeum i obejrzyj wystawione w nim eksponaty. 
Wymień co najmniej trzy dziedziny sztuk plastycznych zauważonych podczas 
wirtualnego spaceru.

2. Dowiedz się, czy w twojej okolicy jest jakieś muzeum. Sporządź w zeszycie krótką 
notatkę na temat zbiorów zgromadzonych w tym muzeum.

   Muzeum Zamkowe w Malborku 
może pochwalić się różnymi 
rodzajami wystaw. Bardzo niezwykła 
jest kolekcja bursztynu. Znajdują 
się w niej naszyjniki, kolczyki, 
bransoletki, figurki, a nawet całe 
szkatułki wykonane z bursztynu.

Przeciwieństwem kompozycji otwartej jest 
kompozycja zamknięta. Taką ma obraz 
Hendricka van Heemskerka (czytaj hendrika 
fon himskerka) „Martwa natura z dzbankiem 
i świecą”. Widać tu, że autor chciał 
przedstawić kilka przedmiotów leżących na 
stole i to jest główny element tego dzieła.

Apoloniusz Kędzierski w swoim obrazie 
„Struga” zastosował kompozycję 
otwartą. To znaczy, że przedstawił na 
nim tylko fragment pewnej całości – 
nie widzimy granic lasu ani końca rzeki, 
możemy je sobie tylko wyobrazić.
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Wiemy,
potrafimy!

• Znamy majowe święta i pielęgnujemy 
tradycje narodowe.

• Rozumiemy pojęcia: Unia Europejska, 
kraj, język, stolica.

• Potrafimy odczytać z mapy nazwy 
krajów sąsiadujących z Polską. Znamy 
symbole Unii Europejskiej.

• Czytamy wiersze, opowiadania, legendy. 
• Uczymy się rozpoznawać i nazywać 

emocje, a także właściwie reagować 
na nie, wyrażać je w sposób społecznie 
akceptowany. 

• Potrafimy obserwować przyrodę 
i pogodę wiosenną i letnią porą.

• Potrafimy zdobywać informacje. Znamy 
ciekawostki o ptakach, rybach.

• Wykonujemy prace plastyczne różnymi 
technikami. 

• Dyskutujemy na różne tematy, na 
przykład o prawach dziecka.

• Umiemy zachować się w bibliotece. 
Wiemy, jak dbać o książki.

• Wiemy, jak powstaje książka. Znamy 
historię pisma, papieru oraz druku.

• Poznajemy wielkich Polaków – Jan  
Paweł II. 

• Znamy ciekawe miejsca w Polsce, na 
przykład Jurę Krakowsko- 
-Częstochowską, Mazury, Warmię, 
Wadowice.

• Prowadzimy obserwacje, 
eksperymentujemy. 

• Poznajemy i doskonalimy zasady pisowni 
wyrazów (ch niewymienne, -ówka, -uje). 

• Wiemy, czym są skróty wyrazów.
• Uczymy się nie tylko w klasie, ale też 

w czasie wycieczek i zabaw na świeżym 
powietrzu. 

• Znamy zasady bezpiecznego zachowania 
w czasie wakacji.

• Dodajemy i odejmujemy liczby 
dwucyfrowe z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego.

• Rozwiązujemy zadania z treścią 
i z okienkiem.

• Znamy tysiąc, przeliczamy setkami.
• Wiemy, jak wyglądają banknoty 200 zł 

i 500 zł.
• Znamy pojęcia kilometr, kilogram.
• Odczytujemy godzinę na zegarze.
• Mierzymy temperaturę za 

pomocą termometru.
• Dzielimy i mnożymy w zakresie 30.
• Znamy figury płaskie i przestrzenne.
• Znamy dźwięki „fa”, „si”, „do” górne.
• Potrafimy wymienić instrumenty 

strunowe: smyczkowe, szarpane 
i uderzane.

• Gramy i śpiewamy proste piosenki.
• Znamy obrazy Jana Matejki.
• Potrafimy wymienić kilka przykładów 

sztuki architektury: zamki Szlaku 
Orlich Gniazd.

• Wiemy, czym jest kompozycja otwarta 
i zamknięta w malarstwie.

• Znamy różne rodzaje muzeów.
• Potrafimy znaleźć w internecie wirtualne 

zwiedzanie muzeów.

Wiemy, potrafimy!

1. Posłuchajcie, co już potrafią uczniowie klasy 2a.
2. Porozmawiajcie o tym, czego wy się nauczyliście i czego jeszcze chcecie się nauczyć.

118
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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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Letni kalendarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Majowe święta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–7
Wszyscy dla wszystkich, J. Tuwim,
Nasze symbole, E. Zachara
Jesteśmy mieszkańcami 
Polski i Europy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9
Na łące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10–11
Motyle znad łąki. . . . . . . . . . . . . . . . 12–13
Motyle znad łąki, D. Gellner
Nad stawem . . . . . . . . . . . . . . . . . .14–15
Bieg rzeki od źródeł do ujścia . . . . . .16–17
Poznajemy ryby . . . . . . . . . . . . . . . .18–19
Poznajemy legendy gdańskie . . . . . 20–21
O flądrze oraz złej i dobrej sławie (fragm.), 
J. Samp
Zabawa z wodą i co z tego 
wynika? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23
Wprawki Ortograffki: wyrazy z ch 
niewymiennym. . . . . . . . . . . . . . . . 24–25

II. Uczucia i emocje

Poznajemy swoje uczucia . . . . . . . . 26–27
Zły humorek, D. Gellner
Opisujemy swoje uczucia . . . . . . . . 28–29
Smutny wiersz, D. Wawiłow
Wprawki Ortograffki: wyrazy  
z utratą dźwięczności . . . . . . . . . . . 30–31
Czy złość można oswoić? . . . . . . . . .32–33
Niespodziewane spotkanie . . . . . . . 34–35
Poznajemy historię dziewczynki  
z parku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–37
Dziewczynka z parku (fragm.),  
B. Kosmowska  
Dzień Matki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–39
Nasza mama jest poetką, R. Przymus

III. Spotkania z książkami

Poznajemy ciekawostki o ptakach. . . 40–41
Bielik – zielona lekcja 
Opowiada Andrzej Kruszewicz . . . . 42–43
Wprawki Ortograffki: nad, pod, w, za, 
z, przed, do, przy, od, obok . . . . . . . . . 44
Encyklopedia, J. Kierst
Do czego służy encyklopedia? . . . . . . . 45
Klasowy dzień gier i zabaw. . . . . . . 46–47
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Klub Interesującej Książki . . . . . . . . 54–55
Książka czeka, H. Łochocka
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IV. Doświadczamy i obserwujemy

Wynalazki, które zmieniły  
świat – papier . . . . . . . . . . . . . . . . 58–59
Wynalazki, które zmieniły  
świat – pismo. . . . . . . . . . . . . . . . . 60–61
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Organizujemy Dzień Młodych  
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