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46 P cz. 4 s. 48–49 

6.  W najmniej zniszczonych przez człowieka częściach Polski – w starych lasach 
i na terenach podmokłych – ukrywają się przed człowiekiem dzikie zwierzęta. 
Czy umiesz je rozpoznać? Połącz nazwę z odpowiednim zdjęciem.

żubrłoś bielik

Bielik to największy ptak drapieżny w Polsce. Jego skrzydła po rozłożeniu osiągają 
szerokość dwóch szkolnych ławek! Ma charakterystyczny biały ogon. Podobno 
właśnie bielika sportretowano w godle Polski, choć jak się okazało, nie jest on orłem.

5.  Czy znasz zwierzęta związane z polskim morzem i górami? Uzupełnij zdjęcia 
naklejkami.

Tatry Morze Bałtyckie

Wkrótce będę w drugiej klasie

58

   Jedną z samogłosek można zapisać za pomocą dwóch różnych liter. Jaką? Dopisz 
brakującą literę.

2.  W tym zdaniu są wszystkie samogłoski. Odszukaj je i podkreśl odpowiadające im 
litery. Policz je i wypisz.

Wujek ma wąsy i brodę. 

3.  Uzupełnij wyrazy samogłoskami. Czy zawsze pasuje tylko jedna samogłoska? Zapisz 
jak najwięcej wyrazów, które udało ci się utworzyć.

r k,   d m,   k t,   s k,   l s

   Pokoloruj w modelach wyrazów okienka oznaczające samogłoski na czerwono, 
a okienka oznaczające spółgłoski – na niebiesko.

1.  Nazwij obrazki. Policz głoski w ich nazwach. Każde zdjęcie 
połącz z odpowiednim modelem wyrazu. 

Jak korzystać z zeszytu ćwiczeń

zadanie trudniejsze 
lub wykraczające 
ponad podstawę

wyklejanka

Wkrótce będę w drugiej klasie

Jak korzystać z zeszytu ćwiczeń

wprowadzana 
spółgłoska miękka 
w różnych pozycjach

tytuł kręgu

odniesienie 
do podręcznika

strona przyrodnicza

ćwiczenia 
podsumowujące 
osiągnięcia 
w zakresie 
czytania i pisania

Maj jest kolorowy   

14 P cz. 4 s. 10–11

ńń

1.  Popatrz na wzór schematu z wpisanym wyrazem. Dopasuj wyrazy z ramki 
do podanych niżej schematów. Zapisz te wyrazy i wklej odpowiednie obrazki. 

e l e ńj dłoń • budyń • bańki

ń 
k]o€́] [s4ł]o€́] ba/ń|k]a] k]a/m?i_e/ń]

koń słońce cień



4 P cz. 4 s. 4–5Woda źródłem życia

1.  Przeczytaj zdania i podkreśl te, które pasują do zaleceń lekarza z wiersza „Żaba”.

Żaba powinna często się myć.
Żaba miała unikać deszczu.
Żaba powinna pić dużo wody.
Żaba musiała być sucha.

2. Odpowiedz na pytania – wybierz i przepisz zdania z ćwiczenia 1.

Jaka musiała być żaba?

Czego miała unikać żaba?

3.  Przyjrzyj się ilustracjom. Powiedz, do czego rośliny i zwierzęta potrzebują wody.

zz  Podaj inne przykłady, które pokazują, że rośliny i zwierzęta potrzebują wody.



5P cz. 4 s. 4–5

4.  Przyjrzyj się zdjęciom. Powiedz, do czego ludzie potrzebują wody.

zz Podaj inne przykłady, które pokazują, że ludziom jest potrzebna woda.

5.  Przeczytaj wyrazy podane w ramkach, dzieląc je na sylaby. Uzupełnij zdania 
wybranymi wyrazami.

Dla zdrowia ważne jest                      czystej wody.

Pamiętam, żeby                      ręce przed obiadem.

Nie zapominam o                     zębów po posiłku.

pić • picie • piciu myć • mycie • myciu



6 P cz. 4 s. 6–7

ź Źź Ź

1.  Wklej podpisy pod zdjęciami. Podkreśl w wyrazach  ź . 

zz  Policz litery w wyrazach. Zapisz te wyrazy w kolejności od najkrótszego do najdłuższego. 

ź Ź
ź|=8|ba|k] [p]ó>|n,o ź|l_e] [(o>|n,a]

źrebak koźlę koźlarz
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2.  Obejrzyj ilustrację. Ułóż i zapisz pasujące do niej zdanie. Czy wykorzystasz wszystkie 
wyrazy?

źrebak kucyk

osiołek źrebaczek źrebiątko

źrebię klacz

3.  Przeczytaj zdania i oceń, czy to właściwe postępowanie. Zapisz obok nich 
odpowiednie określenia.

Często jemy świeże owoce.

Przed obiadem jemy słodycze.

4.  Pokoloruj wyrazy, które oznaczają młodego konia.

źle • dobrze

brykają piją poźrebaki

Dwa wodę łące.



8 P cz. 4 s. 6–7, 8

zi Zizi Zi

1.  Połącz litery według wzoru i zapisz utworzone sylaby. Przeczytaj głośno te sylaby.

2.  Utwórz z sylab wyrazy i je zapisz. Zwróć uwagę na kierunek strzałek.

zio

Jó

Ka ła

Dy

zie

ba

mia wać

bu

z|i]a,

e u
ó

zi

o ą

ę
a

ziarno poziomki zielony



9P cz. 4 s. 6–7, 8

3.  Przeczytaj w podręczniku tekst o koziołku Dyziu. Zastąp obrazki w zdaniach wyrazami 
i przepisz te zdania. 

Koziołek Dyzio lubi . 

Do sałaty dodaje . 

W ogródku uprawia .

4. Uzupełnij zdania wyrazami dobranymi z ramki.

Trawa na łące jest                      .

Po polu skacze                       konik polny.

Na gałązkach są małe                     listki.

zielony • zielona • zielone
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zz Zapisz pokolorowane wyrazy w zeszycie.

2.  Połącz w pary wyrazy, które się rymują. Pokoloruj wyrazy związane z wodą. 

chodnik

wodnik

wodna

podwodny wygodny

samolot

wodolotmodnasodawoda

1.  Popatrz na ilustracje, które pokazują różne sposoby gospodarowania wodą. Wyjaśnij, 
jakie postępowanie jest lepsze dla środowiska i dlaczego. Narysuj w odpowiednich 
miejscach  lub .



11

4.  Znajdź pary wyrazów o przeciwnym znaczeniu. Pokoloruj każdą parę inną kredką.

3.  Opowiedz, co widzisz na ilustracjach. Wklej pod rysunkami odpowiednie podpisy.

zz  Narysuj na kartce z bloku ilustrację przedstawiającą ten sam krajobraz, ale wtedy, 
gdy wody jest pod dostatkiem i nie ma suszy.

zz Dokończ zdanie, korzystając z wklejonych wrazów.

mokry

N1a, c,a|ł_e?j Z|i_e/m|i, [(y^s5yc|h,a|ją ź|%ó+d|ł,a,,

ciepły

zimny

mały

jasny

ciemny

duży

suchy

.



12 P cz. 4 s. 9, 14Maj jest kolorowy   

1.  Po zrobieniu w klasie wiosennych porządków dzieci poszły do parku szukać oznak 
wiosny. Na podstawie zdjęć powiedz, co tam zobaczyły. Utwórz z rozsypanki 
wyrazowej zdania i zapisz je przy właściwych ilustracjach.

Ptaki

Fruwają

motyle.

jaja.

wysiadują

stokrotki.

Kwitną



13P cz. 4 s. 9, 14

2.  Przyjrzyj się rysunkom i podpisz je wyrazami dobranymi z ramki. Pokoloruj te rośliny 
i zwierzęta, o których jest mowa w wierszu „Wiosenna łąka” ze strony 14 w podręczniku.

zz  Które z roślin i zwierząt przedstawionych na rysunkach można już zobaczyć 
na łące?

3.  Z elementów, które znajdziesz w wyklejance, ułóż wiosenny obrazek. Przeczytaj 
podpisy obok i podkreśl ten, który pasuje do obrazka.

Zabawy motyli

Z wizytą u żab

Wiosenny bukiet

biedronka • motyl • zając • kret • bocian • 
tulipan • stokrotka • mrówka
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ńń

1.  Popatrz na wzór schematu z wpisanym wyrazem. Dopasuj wyrazy z ramki 
do podanych niżej schematów. Zapisz te wyrazy i wklej odpowiednie obrazki. 

e l e ńj dłoń • budyń • bańki

ń 
k]o€́] [s4ł]o€́] ba/ń|k]a] k]a/m?i_e/ń]

koń słońce cień
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3.  Uzupełnij zdania wyrazami wybranymi z ramki. Czy do każdego zdania pasuje tylko 
jeden wyraz?

Oleńka oparła się o stary                        .

Zenek schował do torby mały                        .

Ewa narysowała złote                      .

zz  Wybierz jedno zdanie i napisz je z pamięci w zeszycie. Sprawdź, czy jest napisane 
bezbłędnie.

pień • grzebień • słońce • korzeń • 
kaczeńce • kamień

2.  Co przedstawiają rysunki? Wypowiedz głośno ich nazwy. Otocz niebieską  pętlą te rysunki, 
w których nazwach  ń  słychać w środku, a zieloną  – te, w których nazwach   ń  słychać na 
końcu.



16 P cz. 4 s. 10–11, 12–13

ni Nini Ni

2. Ułóż z sylab wyrazy i podpisz nimi ilustracje.

śnia słonio łeka danienie

1.  Połącz litery według wzoru i zapisz utworzone sylaby. Przeczytaj głośno te sylaby.

n?i]a],e
u

óni

o
ą

ę

a

niebo konie cienie
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3.  Przyjrzyj się uważnie ilustracjom i, korzystając z wyrazów w ramce, powiedz, czego 
nie ma każde z dzieci. Uzupełnij odpowiednio zdania.

Ewunia

4.  Wykreśl wszystkie litery  ń  i odczytaj powstałe wyrazy. Zapisz utworzone z nich 
zdanie. Na końcu postaw kropkę.

ńHenińeńkńnińeńsieńniebieńskińeńońkonińe

Henio .

Renia .

.n?i_e] m_a]

cienia • grzebienia • konia
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5.  Przyjrzyj się rysunkom przedstawiającym pracę rolnika na łące. Ponumeruj pokazane 
czynności zgodnie z kolejnością ich wykonywania.

P cz. 4 s. 12–13

zz  Pod ilustracjami wklej odpowiednie wyrazy nazywające czynności wykonywane 
przez rolnika.

6.  Uzupełnij zdania na temat pracy rolnika odpowiednimi wyrazami z ćwiczenia 5.

Najpierw rolnik                trawę na łące. Potem 

ją                        i                          w stogi. Kiedy 

siano jest już suche,                    je do stodoły.



19P cz. 4 s. 15–17 

1.  Na podstawie opowiadania „W szkole dla pszczółek” ponumeruj wydarzenia 
przedstawione na ilustracjach. Wymyśl dalszy ciąg tej historyjki.

zz  Wklej przy ilustracjach pasujące do nich wypowiedzi bohaterów. Przeczytaj te 
wypowiedzi. Zwróć uwagę na to, jakimi znakami są zakończone, i dopasuj do nich 
sposób czytania.

2. Odszukaj wyraz  ul  ukryty w innych wyrazach i otocz go pętlą.

ulica

ulga

wulkan

koszula

kulka

puls

ulewa

hamulec
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1. Na podstawie opowiadania „Kto puka?” uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

W pniu starej sosny sikorki mają                      .

Ptasia mama                              jaja. 

Tata szuka                              dla rodziny.

Pisklęta                         krzyczą.

3.  Jakie odgłosy wydają ptaki? Połącz odpowiednie wyrazy. 

2.  Przeczytaj zdania i podkreśl to, które pasuje do ilustracji. Przepisz to zdanie. 

Ptaki karmią pisklęta.  

Sikorki wysiadują jaja. 

Bocian zakłada gniazdo.

wróbel

kuka

kukułka

klekocze

wrona

ćwierka

bocian

kracze

pożywienia • wysiaduje • gniazdo • głośno



21P cz. 4 s. 18–21 

4. Wpisz litery we właściwe okienka, a dowiesz się, jak się nazywają te ptaki.

i r s a k o

w ł s k o i

r w b ó l e

b i a o c n

u k ł a k u k

r o s a k
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5.  Przyjrzyj się ilustracjom i połącz ptaki z ich gniazdami. Pokoloruj odpowiednio kółka 
przy rysunkach gniazd.
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dź Dźdź Dź

dźwigi wiedźma dźwięki

1.  Nazwij obrazki. Otocz pętlą te, w których nazwach słychać  dź . 

2. Uzupełnij zdania wyrazami dobranymi z ramki.

W porcie stoją wielkie                      .

Tata                      ciężkie torby ze sklepu.

Z radia płyną głośne                      .

dźwigi • dźwięki • dźwiga

X W
d/ź?W i_ę/k] d/ź?W i,g^i] [W i_e]d/ź/m,a] d/ź?W i,ga]
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3.  Jakie dźwięki możesz usłyszeć wiosną w lesie? Wklej ramki z odgłosami 
w odpowiednich miejscach.

zz   Który z tych dźwięków zakłóca ciszę leśną? Jakie inne dźwięki są nieprzyjazne 
dla zwierząt żyjących w lesie?

4.  Ułóż z rozsypanki wyrazowej zdanie pasujące do ilustracji z ćwiczenia 3. Zapisz to 
zdanie.

pełen

dźwięków. wspaniałych

jest Las
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dzi Dzidzi Dzi

1.  Połącz litery według wzoru i zapisz utworzone sylaby. Przeczytaj głośno te sylaby.

d/z?i,a],

2. Podpisz rysunki wyrazami z ramki.

a

e
u ó o ą

ę

dziecko • dziupla • dziura

dzięcioł łabędzie dzieckodzięcioł
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ł,o

8y

c|i,o-ł]

d_e?k]

3.  Uzupełnij podpisy pod obrazkami odpowiednimi sylabami.

4. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Przepisz tekst do zeszytu.

W                      słychać małe                      . 

Otwierają szeroko                      .

Niedługo                       pyszny obiad.

będzie • dziupli • dzięcioły • dzioby
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1. Ułóż z sylab wyrazy i podpisz nimi zdjęcia.

2.  Przeczytaj tekst. Powiedz, czego ptaki mogą zazdrościć samolotom. Podkreśl właściwe 
zdanie.

Samoloty zużywają dużo paliwa.

Samoloty latają szybciej niż ptaki.

Samoloty zabierają na pokład pasażerów.

he

lot

nia

lila

ta

wiec

szy sa

molot

bo

ba

lon

wieckop ter
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3. Pod każdą ilustracją wklej zdanie, które do niej pasuje.

zz  Odpowiedz na pytania – przepisz zdania wklejone pod obrazkami.

Co ma Władzio?

Czym leci Jadzia?

Gdzie siedzi dziecko?

Na czym lata wiedźma?
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1.  Na podstawie opowiadania „Świnka” skreśl w każdym zdaniu niepotrzebny wyraz. 
Podkreśl zdanie pasujące do rysunku.

Julka szuka różowej szarej gumki.

Wojtek zabrał pożyczył gumkę.

Zniszczył ogonek ryjek świnki.

Julce było wesoło przykro.

2.  Podkreśl różową kredką wyrazy opisujące wygląd gumki, zanim wziął ją Wojtek. 
Wyrazy, które opisują gumkę po oddaniu, podkreśl szarą kredką.

śliczna zniszczona

pomarańczowa

brudna

czysta

różowa

nieładna zielona
zz Które wyrazy pozostały niepodkreślone? Dlaczego?

3.  Wklej takie zakończenie zdania, żeby powstała ważna zasada dotycząca naszego 
postępowania. Zapisz tę zasadę w zeszycie.

Nie biorę cudzej rzeczy

4. Przeczytaj zdania. Uzupełnij drugie i trzecie zdanie wyrazami z ramki.

zz Z którego zdania dowiadujesz się najwięcej?

P?i_e,c?i] g\ra?ją].
P?i_e,c?i] g\ra?ją]                     .
P?i_e,c?i] g\ra?ją] w [p?i?ł?k_ę]                       .

nożną • w piłkę
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[p,on?i_e,d/z?i,a|ł_e|k],

 .

Z,o2s5i,a]                       n,a] [s5k,a?k,a/n,c_e].

n,a] [s5k,a?k,a/n,c_e]!

5.  Uzupełnij odpowiedzi na pytania, dobierając właściwe 
wyrazy z ramek.

Co robi Zosia?

Co mówi Zosia?

:

zz  Powiedz, jakie czynności wykonujesz na tej lekcji. W których słowach słychać 
na końcu  ę ?

6.  Przeczytaj nazwy dni tygodnia i dokończ ich zapisywanie we właściwej kolejności. 
Pamiętaj o przecinkach przy wyliczaniu.

Kolejne dni tygodnia to:

pisze • skacze • myje

Piszę • Skaczę • Myję

piątek • niedziela • sobota • wtorek • 
czwartek • środa
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Co zobaczyła mama za oknem 
Mama zobaczyła za oknem płaczący księżyc 
Jak mama zreperowała księżyc 
Mama dolepiła księżycowi rożek z ciasta  

2.  Przeczytaj zdania. Napisz  ?  na końcu pytań, a  .  na końcu odpowiedzi. 

1.  Przyjrzyj się ilustracjom i ponumeruj odpowiednio pasujące do nich podpisy. 
W pustej ramce narysuj brakującą ilustrację. Opowiedz o całym zdarzeniu.

Księżyc zaczepia rożkiem o wieżę.

Mama robi ciasto.
Księżyc skarży się mamie.

Naprawiony księżyc wraca na niebo.

Księżyc skarży się 
Mama robi ciasto.

Księżyc zaczepia 

Naprawiony księżyc 

1

3

2

4
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To moje                               .

To moi                                .

A tu Tadzio i Madzia.

4.  Pokoloruj taką samą kredką ramki z wyrazami nazywającymi tego samego 
członka rodziny.

mamusia

mamcia

dziadunio

babunia

dziadziuś

tatuś

tata

dziadek

mamunia

babcia mama

3.  To rodzina Tomka. Uzupełnij wypowiedzi Tomka o jego rodzinie. Skorzystaj z wyrazów 
z ramki.

To moja                               

i mój                               .

   Mam na imię Tomek.

dziadek • rodzice • rodzeństwo • babcia
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dż Dżdż Dż

dżokejka

1. Połącz rysunki z właściwymi schematami i podpisz obrazki.

d ż

d ż

żd

żd

dżdżownicadżudoka

Z Y
d/ż?u/n,ql,a] d/ż?i/n?s5y d/ro`,d/ż,o2w8]

    
2. Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie.

em=dż
kier
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Drożdże rozetrzeć . 

Dodać mąkę, jajka, masło . 

Pozostawić ciasto . 

Formować bułeczki . 

Piec w nagrzanym .

3.  Przeczytaj zdania. Podkreśl wyrazy z  dż . Wykonaj ilustrację do zdania, które ma związek 
z tekstem ze strony 32 w podręczniku.

Olga ma nową dżokejkę.
Dżdżownice spulchniają ziemię.
Dzieci upiekły bułeczki z dżemem.

4.  Uzupełnij zdania wyrazami z wyklejanki tak, żeby powstał przepis na bułeczki 
drożdżowe z dżemem. 

5. Oddziel kreskami kolejne wyrazy. Przepisz wyrazy z dż  do zeszytu.

dżunglażurawdżdżownicażabadżudobagażdżem
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1. Napisz według wzoru.

kupuje – 

daje – płaci – 

zz Ułóż zdanie z rozsypanki i zapisz je w zeszycie.

2.  Utwórz wyrazy, wstawiając w okienko sylaby lub literę z ramki obok. Zapisz te wyrazy. 
Wyjaśnij, co one oznaczają – podaj przykłady zdań.

Krzyś                              do nas w niedzielę.

Olga                        drożdżówkę z makiem.

zz  Uzupełnij zdania, wybierając z każdej grupy jeden utworzony wyraz. 

n?i_e]  k?u?p?u?ve]

nie Tata roweru. kupuje

2.  Utwórz wyrazy, wstawiając w okienko sylaby lub literę z ramki obok. Zapisz te wyrazy. 
Wyjaśnij, co one oznaczają – podaj przykłady zdań.

od wy z przy

wy od z na

jeżdża

biera



Choć mam mało lat,
chcę odkrywać świat!
Znasz litery, więc je złóż
w słowa oraz zdania.
Otwórz książkę… no i już –
poznaj smak czytania!




