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URSZULA WYKURZ  

 

MATERIAŁY DO REALIZACJI PROJEKTU „PODARUNEK DLA ZIEMI”  

 

 

 

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V 

 

 

Temat: RADOŚĆ NA SKRZYDŁACH 

czas realizacji: 2 godziny lekcyjne  

 

 

 

Cele z podstawy programowej
1
: 

Kształcenie literackie i kulturowe. Uczeń: 

 rozpoznaje czytany utwór jako bajkę (I.1.3)  

 opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich 

wzajemną zależność (I.1.7) 

 charakteryzuje bohaterów w czytanym utworze (I.1.9) 

 określa tematykę oraz problematykę utworu (I.1.12) 

 nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst (I.1.14) 

 wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach (I.1.19) 

Cel dydaktyczny dla nauczyciela: 

 uczeń na podstawie tekstu kultury dowiaduje się, czym jest tolerancja, 

 uczeń na podstawie tekstu kultury formułuje wniosek, iż każdy ma prawo do nauki.  

Cel dla ucznia: 

 Przeczytam bajkę Psikus lub literka i dowiem się, co ważnego Pan Grozek chciał 

przekazać swoim uczniom.  

                                                           
1
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej.  
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Metody i formy pracy: 

 praca z tekstem,  

 burza mózgów,  

 praca indywidualna,  

 praca grupowa. 

Środki dydaktyczne: 

 tekst bajki Psikus lub literka, w: M. Miłowska, M. Shmel`ova, Tup Tup Tup na tropie 

wielkiej przyjaźni. O Smogu Wawelskim i Madam Śmieciuszce, Fundacja CultureLab, 

Warszawa 2016, s. 15–27.  

 samoprzylepne karteczki w różnych kolorach,  

 kredki, 

 karty pracy: KOB – Karta Obserwacji Bohatera, 

 arkusze białego papieru, 

 słowniki, encyklopedie,  

 komputer z dostępem do internetu.  

 

Przebieg zajęć: 

1. Podanie tematu i sfomułowanie celu lekcji
2
.  

2. Nauczyciel konstruuje NaCoBeZu i stawia pytanie kluczowe. Informacje umieszczone 

zostają na schemacie.  

 

SPOTKANIE NA POLANIE 

PYTANIE KLUCZOWE: Co Pan Grozek chce przekazać swoim uczniom? 

 

 

 

 

                                                           
2
 Konspekt lekcji powstał w oparciu o publikację Fundacji CultureLab Tup Tup Tup na tropie 

wielkiej przyjaźni. O Smogu Wawelskim i Madam Śmieciuszce. Prezentowana bajka Psikus 

lub literka nawiązuje do czwartego Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG), tj. zapewnienie 

wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie.  

WIEM: 

co wydarzyło się 

na ptasiej polanie 

ZNAM: 

treść bajki 

i potrafię o niej opowiadać 

UMIEM: 

zbudować 

plan wydarzeń 

DOWIEM SIĘ: 

czym jest  

tolerancja 
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3. Lektura bajki Psikus lub literka
3
.  

4. Rozmowa z uczniami na temat głównych bohaterów bajki. Pierwsze wrażenia i skojarzenia 

uczniów zapisane zostają na kolorowych karteczkach, a następnie przyklejone na arkuszu 

białego papieru.  

5. Nauczyciel prosi uczniów o sporządzenie planu wydarzeń. Do każdego punktu uczniowie 

mogą dorysować emotikonę, avatar lub zabawny znaczek, który pełnić będzie funkcję 

komentarza/uzupełnienia.  

6. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy, używając do tego kolorowych patyczków z 

imionami. Każda z grup otrzymuje zadanie do wykonania: KOB – Karta Obserwacji 

Bohatera.  

 

 

KOB: KARTA OBSERWACJI BOHATERA  

Zadania dla Grupy I 

Wypiszcie, co Urwis robił na ptasiej polanie.  

Oceńcie zachowanie bohatera. Jak myślicie, na którą 

odznakę zasłużył pies?  

Wybierzcie ją spośród podanych poniżej i krótko 

uzasadnijcie swój wybór.  

 

 

 

KOB: KARTA OBSERWACJI BOHATERA  

Zadania dla Grupy II 

Wypiszcie, co Pan Grozek robił na ptasiej polanie. 

Oceńcie zachowanie bohatera.  

Jak myślicie, na którą odznakę zasłużył sokół?  

Wybierzcie ją spośród podanych poniżej  

i krótko uzasadnijcie swój wybór.  

 

 

                                                           
3
 Do konspektu dołączono karty pracy, ćwiczenia i zadania, które mogą być wykorzystywane 

na zajęciach j. polskiego w dowolnych konfiguracjach. Por. Materiały dodatkowe.  

ODZNAKA DLA BOHATERA 

🍅 pomysłowy 

🎋 nieodpowiedzialny 

🍖 pracowity 

🌸 zabawny 

🌻 towarzyski 

🌿 łatwowierny 

🍵 niebezpieczny 

🍇 smutny 

ODZNAKA DLA BOHATERA 

🔮 lekkomyślny 

💟 życzliwy i pomocny 

🍀 zabawny 

 uprzejmy 

◐ surowy 

🦉 mądry i rozsądny 

 przyjacielski 

 zdenerwowany 
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KOB: KARTA OBSERWACJI BOHATERÓW  

 

Zadania dla Grupy III 

Wypiszcie, co dzięcioł, bocian, wróble i czapla biała 

robiły na ptasiej polanie. Oceńcie zachowanie 

bohaterów.  

Jak myślicie, na którą odznakę zasłużyły ptaki? 

Wybierzcie ją spośród podanych poniżej i krótko 

uzasadnijcie swój wybór.  

 

 

 

7. Prezentacja prac każdej z grup zakończona podsumowaniem. Uczniowie powinni zwrócić 

uwagę na postawę dzięcioła, bociana, wróbli oraz czapli białej, którzy nie chcieli, by pies i 

kot uczyły się razem z nimi, ponieważ są inni. Warto rozważyć z uczniami myśl, iż boimy się 

tego, co inne, nieznane.  

8. Uczniowie zastanowią się nad słowami Pana Grozka, który zapewniał, że każdy ma prawo 

do nauki, do edukacji. W tym miejscu należy podkreślić, że wszyscy zasługują na szacunek, 

życzliwość, pomoc, miłe słowo. Taka postawa nosi miano tolerancji.  

9. Na zakończenie zajęć można porozmawiać z uczniami o tym, że czarne ptaki wcale nie są 

gorsze od tych białych i kolorowych. Uczniowie szukają w słownikach, encyklopediach i 

wyszukiwarce internetowej informacji na temat kruka, gawrona, kawki zwyczajnej.  

10. Podsumowanie zajęć: ewaluacja. Nauczyciel rozdaje uczniom Odznakę: słoneczko. 

Każdy uczeń zapisze, co zapamięta z dzisiejszej lekcji/co było ciekawe/ważne/zaskakujące.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODZNAKI DLA BOHATERÓW 

🎰 zachwyceni 

🎩 nieufni 

🎑 oburzeni 

🎡 otwarci 

🥐 nieuprzejmi 

🎱 życzliwi 

🎲 sympatyczni 

🔒 ostrożni 

Co 

zapamiętam 

z dzisiejszej 

lekcji? 
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MATERIAŁY DODATKOWE  

 

 

I. FORMY WYPOWIEDZI  

 

 

Zadanie 1.  

W formie wpisu do dziennika napisz o tym, jak:  

– Sówka Pola uczyła się geografii, 

– Pies Urwis uczył się matematyki, 

– Kotka Tola uczyła się historii. 

 

Zadanie 2.  

Napisz opowiadanie z użyciem dialogu oraz opisem postaci i krajobrazu. Wybierz jedną z 

propozycji:  

– Opowieść o tym, jak Pan Grozek został nauczycielem ptaków, 

– Opowieść o czarnych ptakach, 

– Opowieść o tym, jak doktor Dolittle trafił do ptasiego królestwa. 

 

Zadanie 3.  

Weź udział w projekcie Ptasie rymowanki. Przeczytaj tekst, którego bohaterką jest czapla 

biała. Zielonym kolorem podkreśl w wierszu epitety. Napisz rymowankę o swoim ulubionym 

ptaku.  

Czapla biała  

wszystkich literek jeszcze nie umiała. 

Do Pana Grozka na polanę przyfrunęła 

i znajomością dobrych manier zabłysnęła. 

„Ptaki kochane, skrzydlaci przyjaciele, 

nie żądam od was zbyt wiele. 

Kreda, tablica i skrzydeł szelest 

niech to będzie nasz szkolny rejestr”
4
.  

 

                                                           
4
 Tekst powstał na potrzeby niniejszego projektu (przyp. Autorki).  



 

6 
 

II. ZADANIA 

 

Zadanie 1.  

Przekonaj Hucka Finna, że powinien chodzić do szkoły. Sformułuj trzy powody (argumenty) i 

krótko uzasadnij każdy z nich.  

 

Zadanie 2.  

Pomyśl, jakie psikusy mógłby wymyślić Tomek Sawyer dla swojej cioci Polci. Pamiętaj, by 

żarty były sympatyczne, kulturalne i zabawne.  

 

Zadanie 3.  

Kasztelan Mirmił został uczniem Szkoły Latania, ponieważ marzył o tym, by pewnego dnia 

wzbić się w powietrze. Ustal, czego chcieli się nauczyć bohaterowie Twoich lektur 

szkolnych: 

–  Adaś Niezgódka i Alojzy Kukuryk („Akademia pana Kleksa”),  

–  Alcest i Ananiasz („Mikołajek”), 

–  Tosia, Filip i Kuki („Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło”). 

 

 

 

III. ĆWICZENIA  

 

Ćwiczenie 1.  

W każdej z dziesięciu grup podkreśl odpowiednią część mowy. Wpisz w okienka drugie litery 

podkreślonych wyrazów, a dowiesz się, jakim terminem Pan Grozek nazywał postawę 

szacunku wobec każdego ptaka i każdego człowieka.  

I grupa. Rzeczownik w miejscowniku: arbuzem, awantur, atlasach  

II grupa. Czasownik w trybie rozkazującym: oddajemy, pokażcie, zrobilibyście  

III grupa. Wyraz, w którym samogłoska „i” pełni tylko funkcję zmiękczenia: piłkarz, 

ulubiony, stracić 

IV grupa. Czasownik dokonany: myśleć, zebrać, układać  

V grupa. Wyraz z „rz” wymiennym: traktorzysta, wierzba, narzędzia  

VI grupa. Wyraz, który ma więcej niż jedno znaczenie: piórnik, pieniądze, paczka  

VII grupa. Zaimkiem jest: on, albo, pod  
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VIII grupa. Przymiotnik, który stopniuje się w sposób regularny: schludny, kolorowy, 

duży  

IX grupa. Czasownik rodzaju męskoosobowego: przeczytały, zjedliśmy, oddał  

X grupa. Wyraz z „ż” wymiennym: pożyczyć, ważka, ważyć  

 

HASŁO:  

          

 

 

Ćwiczenie 2.  

Do diagramu A wpisz rzeczowniki rodzaju męskiego. Do diagramu B wpisz rzeczowniki 

rodzaju żeńskiego. Litery z ponumerowanych kratek 1–12 utworzą hasło.  

 

wiewiórki, wróble, albatrosy, sikorki, czaple, bociany, pustułki, derkacze  

 

 

HASŁO: 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 
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Ćwiczenie 3.  

Korzystając z tablicy kodów, rozwiąż szyfrogram, a dowiesz się, jakie ptaki można spotkać w 

Polsce i na świecie. Sprawdź w wyszukiwarce internetowej, jak wyglądają.  

 

szyfr nr 1:  

piękny ptak, który potrafi udawać niebezpiecznego węża 

🦇1 🦆4 🦇1 🦆1 🦆2 

     

 

szyfr nr 2:  

górski ptak o różowo-czerwonych skrzydłach 

🦃4 🦇3 🦉3 🦆4 🦉4 🦐3 🦑2 🦆2 

        

 

szyfr nr 3:  

najszybszy ptak świata 

🦐4 🦇3 🦆2 🦆3 🦅3  🦅5 🦃2 🦇1 🦉4 🦇3 🦅5 🦐3 🦐5 

              

 

szyfr nr 4:  

ptak zwany słonecznym bąkiem  

🦐4 🦅3 🦇3 🦐3 🦆1 🦐1 🦑5 🦐3 🦑2 🦐1 🦃1 

           

 

szyfr nr 5:  

najmniejszy ptak świata 

🦆2 🦇3 🦃3 🦑2 🦉1 🦆1 🦉4 🦆1 🦆2 

         

 

 

 

 

szyfr nr 6:  

król tancerzy wśród ptaków 

TABLICA KODÓW 

 1. 2. 3. 4. 5. 

🦃 a ę l p v 

🦅 ą f ł q w 

🦉 b g m r x 

🦐 c h n s y 

🦑 ć i ń ś z 

🦇 d j o t ź 

🦆 e k ó u ż 

🦐2 🦃1 🦅5 🦃1 🦑3 🦐4 🦆2 🦑2 
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🦃3 🦑2 🦉4 🦇3 🦉2 🦅3 🦆3 🦅5 

        

 

 

 

Odpowiedzi do ćwiczeń 

 

Ćwiczenie 1. atlasach, pokażcie, ulubiony, zebrać, traktorzysta, paczka, on, schludny, 

zjedliśmy, ważyć; hasło: TOLERANCJA.  

 

Ćwiczenie 2.  

 

Hasło: PTASIA POLANA  

 

Ćwiczenie 3.  

1. piękny ptak, który potrafi udawać niebezpiecznego węża – dudek,  

2. górski ptak o różowo-czerwonych skrzydłach – pomurnik,  

3. najszybszy ptak świata – sokół wędrowny,  

4. ptak zwany słonecznym bąkiem – słonecznica,  

5. najmniejszy ptak świata – koliberek hawański,  

6. król tancerzy wśród ptaków – lirogłów.  
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IV. KARTY PRACY  

 

 

 

Karta pracy nr 1 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.  

Pamiętam dzień, gdy do Doliny Zakrzywionego Pazura zleciały wszystkie ptaki z północy i 

południa, skrzydlaci śpiewacy ze wschodu i zachodu, kuzyni wilgi, kolibra i sokoła, krewni 

jaskółki, czapli i bociana, znajomi zimorodka, papugi i wróbla, przyjaciele kraski, sójki i 

dzięcioła.  

Każdy w wielkim skupieniu czekał na przybycie króla, pogromcy lisa Zalifosa, zwycięzcy spod 

Wierzbosadu. Bocian stanął na jednej nodze. Szpak biurokrata przerwał czytanie porannej 

gazety. Nawet ruda wiewiórka, zwana pieszczotliwie Iskierką, przestała liczyć włoskie 

orzechy.  

– Ja, Olos I Wspaniały, orzeł ostrodzioby z dynastii Szponiatowiczów, witam moich 

towarzyszy – przemówił król. – Długo czekaliśmy na tę chwilę. Polana, na której zaatakowały 

nas zazdrosne borsuki, zarosła pachnącą trawą. Okrutny wiatr nie rani już buków, dębów i 

sosen, nie niszczy gniazd ani słomianych kołysek.  

– To twoja zasługa, królu! – krzyknął z zachwytem skowronek.  

– Tak! Tak! Niech żyje król Olos I Wspaniały! – wołały wilgi.  

– Ptaki kochane. Nareszcie nastał czas pokoju, czas tańca przy blasku księżyca i śpiewów o 

poranku, czas zbierania zielonej koniczyny i budowania domów z niebieskimi okiennicami – 

kontynuował swoje przemówienie król Olos I. – Jesteśmy dziś świadkami niezwykłego 

wydarzenia, które na trwałe zapisze się w ptasiej historii podniebnych lotów do chmur i z 

powrotem. Ja, król Olos I Wspaniały, ogłaszam otwarcie Skrzydlatej Akademii „LOTKA” – z 

radością dokończył władca.  

Ptaki zaczęły klaskać, tupać nóżkami, kołysać główkami i kuperkami, niektórzy nawet 

popisywali się umiejętnością stepowania do najnowszej piosenki ptasiego boysbandu 

„Dzióbki”. Olos I Wspaniały usiadł na modrzewiowym tronie. Wtedy na środek polany 

wyszedł minister edukacji, puchacz, pan Mower.  

– Od dzisiaj wszystkie ptaki, te kolorowe i te czarne jak węgiel z krasnoludzkich kopalni, będą 

mogły uczyć się w szkole czytać i pisać, liczyć i haftować, skakać po drzewach na czas i 
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techniką mieszaną, zaplatać pajęczynom warkocze i robić korale z jarzębiny – wyjaśniał pan 

Mower
5
. 

 

 

 

Zadanie 1. 

Olos I Wspaniały  

A) zachęca poddanych, by zapisali się do Skrzydlatej Akademii „LOTKA”.  

B) rozmawia z panem Mowerem.  

C) wygłasza przemówienie do ptaków.  

D) rozmawia z wilgą i skowronkiem.  

Zadanie 2. 

Z tekstu wynika, że ptaki  

A) cieszą się, że mieszkają na Polanie Zakrzywionego Pazura.  

B) szanują swojego króla.  

C) lubią tańczyć, śpiewać i odpoczywać.  

D) nie chcą zasmucić swojego króla.  

Zadanie 3. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

3.1. Olos I Wspaniały dba o swoich poddanych. P F 

3.2. Iskierka zaprzyjaźniła się z bocianem.  P F 

 

Zadanie 4. 

Olos I Wspaniały  

A) chce, by każdy ptak mógł chodzić do szkoły.  

B) będzie bronił ptaków przed atakami zazdrosnych borsuków.  

C) będzie pracował w Skrzydlatej Akademii „LOTKA”.  

D) chce, by ptaki nauczyły się skakać po drzewach i haftować.  

Zadanie 5. 

Słowa króla Olosa I Wspaniałego  

A) zaskoczyły poddanych.  

                                                           
5
 Tekst powstał na potrzeby niniejszego projektu (przyp. Autorki).  
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B) sprawiły, że wszystkie ptaki zaczęły tańczyć.  

C) zaniepokoiły poddanych.  

D) zostały przyjęte przez ptaki z ogromną radością.  

Zadanie 6. 

O wydarzeniach opisanych w tekście opowiada  

A) jeden z ptaków.  

B) narrator.  

C) podmiot liryczny.  

D) szpak biurokrata.  

Zadanie 7. 

Rzeczowniki, które w liczbie pojedynczej mają takie same formy w miejscowniku i wołaczu, 

to  

A) król, dolina, księżyc.  

B) trawa, gazeta, dolina.  

C) towarzysz, księżyc, minister.  

D) papuga, dolina, koniczyna.  

Zadanie 8. 

Określ rodzaj gramatyczny podanych czasowników. Otocz kółkiem właściwą literę.  

 

 

Zadanie 9. 

Przeczytaj zdanie. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 9.1. oraz 9.2. 

Wypowiedzenie Szpak biurokrata przerwał czytanie porannej gazety to 9.1. ……………….., 

a podkreślony wyraz jest 9.2. ………….…………. . 

 

A – czasownik rodzaju męskiego  

B – czasownik rodzaju żeńskiego 

C – czasownik rodzaju nijakiego 

D – czasownik rodzaju męskoosobowego 

E – czasownik rodzaju niemęskoosobowego 

Czasownik Rodzaj gramatyczny 

czasownika 

1. poszliśmy A B C D E 

2. zarosła A B C D E 

3. zaczęłyśmy A B C D E 

4. krzyknęło A B C D E 

5. wołały A B C D E 

6. przemówił A B C D E 

9.1. 

A. zdanie złożone 

B. równoważnik zdania 

C. zdanie pojedyncze 

9.2. 

A. czasownikiem  

B. rzeczownikiem 

C. przysłówkiem 
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Zadanie 10. 

Określ funkcję samogłoski „i” w podanych wyrazach. Otocz kółkiem właściwy symbol.  

Nr Wyraz Funkcja samogłoski „i” 

1. dolina    

2. księżyc    

3. igła    

4. zielony    

5. ptaki    

6. kopalnia    

 

 

 

Odpowiedzi do Karty pracy nr 1 

Nr  

zadania 

Odpowiedź 

1. C 

2. B 

3. 3.1.P 

3.2.F 

4. A 

5. D 

6. B 

7. C 

8. 1D, 2B, 3E, 4C, 5E, 6A 

9. 9.1.C 

9.2.B 

10. 1   

2    

3  

4  

5  

6  

 

 

 

 

 

 

 samogłoska „i” pełni tylko  

funkcję zmiękczenia 

 samogłoska „i” pełni funkcję  

zmiękczenia oraz jest odrębną głoską 

 samogłoska „i” jest odrębną głoską 
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Karta pracy nr 2 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12.  

Mijały lata, słoneczne wiosny i mroźne zimy. W Dolinie Zakrzywionego Pazura ptaki 

budowały domy z niebieskimi okiennicami, w słomianych kołyskach spały pisklęta o jasnych 

jak pszenne bułeczki brzuszkach.  

Ruda wiewiórka, zwana pieszczotliwie Iskierką, liczyła włoskie orzechy. Szpak biurokrata 

czytał poranną gazetę. Bocian w każdy czwartek stał na jednej nodze. Skowronek Selif 

prowadził lekcje śpiewu w Skrzydlatej Akademii „LOTKA”. Gile z klasy początkujących 

muzyków powtarzały chórem refren ballady o lisie Zalifosie, a cztery wilgi grały na 

cymbałkach.  

– Jak to dobrze, że wszystkie nasze dzieci mogą uczyć się czytać i pisać, liczyć i haftować, 

skakać po drzewach na czas i techniką mieszaną, zaplatać pajęczynom warkocze i robić 

korale z jarzębiny – mówił pan Dower, potomek puchacza Mowera, który za panowania króla 

Olosa I Wspaniałego pełnił funkcję ministra edukacji.  

– Moje skarby kochane są zachwycone – szczebiotała sikorka, mama rezolutnej Felinki i 

sympatycznego Felisa. – Obydwoje chodzą na lekcje śpiewu, pięknie recytują wiersze o 

zwycięzcy spod Wierzbosadu i nawet zaczęły poznawać pierwsze kroki tańca skrzydlańca – 

dodała z dumą pani Felosława.  

– Tak. Selif to znakomity nauczyciel – zgodził się pan Dower i odprowadził sikorkę do domu.  

Ptaki z północy i południa, skrzydlaci śpiewacy ze wschodu i zachodu, kuzyni wilgi, kolibra i 

sokoła, krewni jaskółki, czapli i bociana, znajomi zimorodka, papugi i wróbla, przyjaciele 

kraski, sójki i dzięcioła żyli spokojnie w Dolinie Zakrzywionego Pazura. Wiatr nie ranił już 

buków, dębów i sosen. Zazdrosne borsuki zamieszkały w Lesie Złotych Liści i słuch po nich 

zaginął. Wszyscy byli przekonani, że szczęście na zawsze zagościło w ptasim królestwie.  

Nikt tak naprawdę nie umiał powiedzieć, kiedy w Dolinie pojawił się Leos Brodaty.  

– Wiem, że wszedł do klasy i otworzył podręcznik „ABC latania” na 528. stronie – mówiła 

zdenerwowana czapla.  

– A ja widziałem, jak robił ćwiczenia w sali gimnastycznej – pospieszył z wyjaśnieniami 

wróbel.  

Ptaki były oburzone. Zaczęły klaskać, tupać nóżkami, kołysać główkami i kuperkami.  

– Kto to widział! Taki brodacz w naszej szkole!? – krzyknął ktoś z tłumu.  

– Przecież to jest Skrzydlata Akademia „LOTKA” dla ptaków kolorowych i czarnych jak 

węgiel z krasnoludzkich kopalni – tłumaczył sokół.  
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– Gdyby Olos I Wspaniały był tu z nami, wiedziałby na pewno, co należy zrobić – westchnął 

zimorodek.  

– Ptaki kochane, zrozumcie, że Leos Brodaty jest jednym z nas – powiedział pan Dower. – 

Mój krewny, puchacz Mower, byłby zachwycony, widząc, że wszystkie ptaki chcą się uczyć – 

dokończył i spojrzał w niebo.  

– Ale on nie jest ani orłem, ani sępem – zaskrzeczała papuga. – Ma czarne skrzydła jak wrona 

lub gawron (nie obrażając wron i gawronów) i pomarańczowy kombinezon jak… jak… 

– … jak niedźwiedź – dokończył dzięcioł.  

– Leos Brodaty jest orłosępem, dumnym i szlachetnym ptakiem z rodu Jastrzębiowców 

Krwawookich. Zwiedził całą Azję, Europę i Bliski Wschód. Był nawet w Chinach i 

Afganistanie – wyliczał pan Dower. – Jestem pewien, że Olos I Wspaniały, orzeł ostrodzioby z 

dynastii Szponiatowiczów, chętnie powitałby go w naszej skrzydlatej rodzinie. 

Ptaki zaszemrały, zapiszczały i zaczerwieniły się ze wstydu.  

– To ja mu pożyczę cymbałki – zaproponowała wilga.  

– Zabierzemy go jutro do jaskini nietoperzy – zaświszczały szpaki
6
.  

 

 

Zadanie 1. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

1.1. W Dolinie Zakrzywionego Pazura mieszkają ptaki i niedźwiedzie. P F 

1.2. Skowronek Selif jest wychowawcą Felinki i Felisa.  P F 

 

Zadanie 2.  

Pan Dower  

A) jest synem puchacza Mowera.  

B) wspomina swojego krewnego.  

C) pełni obowiązki ministra edukacji.  

D) jest wnukiem puchacza Mowera.  

Zadanie 3. 

Ustal, która informacja jest fałszywa. Zaznacz F w odpowiednim miejscu tabeli. 

3.1. Felinka i Felis lubią chodzić do szkoły.  F 

                                                           
6
 Tekst powstał na potrzeby niniejszego projektu (przyp. Autorki). 
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3.2. Skowronek Selif prowadzi zajęcia taneczne w Skrzydlatej Akademii „LOTKA”. F 

3.3. Leos Brodaty chciał uczęszczać do Skrzydlatej Akademii „LOTKA”.  F 

 

Zadanie 4. 

Ustal, które stwierdzenia są poprawne. 

Z tekstu wynika, że  

1. ptaki nigdy wcześniej nie widziały orłosępa.  

2. Leos Brodaty urodził się w Afganistanie.  

3. Leos Brodaty dużo podróżuje.  

4. ptaki nie chcą przyjaźnić się ani z orłami, ani z sępami.  

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

A) Stwierdzenia 1, 3 są poprawne. 

B) Tylko stwierdzenie 3 jest poprawne.  

C) Tylko stwierdzenie 1 jest poprawne.  

D) Stwierdzenia 2, 4 są poprawne.  

Zadanie 5.  

Pan Dower  

A) chce, by ptaki pokazały Leosowi jaskinię nietoperzy.  

B) pożyczył Leosowi pomarańczowy kombinezon.  

C) chwali Leosa Brodatego.  

D) skrytykował zachowanie ptaków.  

Zadanie 6.  

Zimorodek  

A) zaprzyjaźnił się z Leosem Brodatym.  

B) rozmawia z dzięciołem i panem Dowerem.  

C) uciekł przed orłosępem do klasy.  

D) żałuje, że król Olos I Wspaniały nie może im pomóc.  

Zadanie 7. 

Przeczytaj zdanie. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 7.1. oraz 7.2. 

Wypowiedzenie Selif to znakomity nauczyciel jest 7.1. ……………..…., a podkreślony 

wyraz jest 7.2. …………………. . 

7.1. 

A. zdaniem pojedynczym 

7.2. 

A. zaimkiem 
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Zadanie 8.  

Formy zapiszczały, zaszemrały to  

A) czasowniki rodzaju żeńskiego.  

B) czasowniki niedokonane.  

C) czasowniki dokonane.  

D) czasowniki w czasie przeszłym złożonym.   

Zadanie 9.  

Wyrazy, które składają się z siedmiu głosek, zawiera szereg  

A) oburzony, czarny.  

B) skrzydła, słuchamy.  

C) szlachetny, zachód.  

D) kochany, puchacz.  

Zadanie 10.  

Rzeczowniki abstrakcyjne znajdują się w szeregu  

A) pajęczyna, warkocze, znajomi.  

B) lekcja, dęby, taniec.  

C) zachwyt, oburzenie, szczęście.  

D) podręczniki, kołyski, przyjaciele.  

Zadanie 11.  

Wyraz przecież to  

A) partykuła.  

B) spójnik.  

C) zaimek.  

D) przysłówek.  

Zadanie 12.  

Wyłącznie nieodmienne części mowy zawiera szereg  

A) zazdrosne, haftować, który.  

B) dobrze, wczoraj, spod.  

C) pierwsze, wyjaśnienia, szlachetnym.  

D) ale, co, spod.  

 

B. równoważnikiem zdania 

C. zdaniem złożonym  

B. przyimkiem 

C. partykułą 
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Odpowiedzi do Karty pracy nr 2 

Nr  

zadania 

Odpowiedź 

1. 1.1.F 

1.2.F 

2. B 

3. 3.2.F 

4. A 

5. C 

6. D 

7. 7.1.B 

7.2.A 

8. C 

9. B 

10. C 

11. A 

12.  B 

 

 

Karta pracy nr 3 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.  

– Moje skarby kochane, pospieszcie się – szczebiotała sikorka, pani Felosława.  

– Mamo, daj nam jeszcze chwilkę – prosił Felis i zakrył skrzydełkiem lewe oko.  

– Mamuniu. Mamuniu. Mamy dużo czasu – przekonywała rezolutna Felinka. – Zdążymy 

ułożyć grzywkę, przepłukać gardełko wodą malinową i skubnąć dwa, może nawet trzy, 

ziarenka – dodała z przekonaniem córka.  

– Tak. Tak. Już ja znam te wasze „zdążymy” – narzekała pani Felosława. – Później mnie 

głowa boli od tego pośpiechu i zamieszania… A tak swoją drogą, ciekawe, gdzie się podziała 

moja chustka w maki. Wczoraj kładłam ją na wieszaku. Nie, nie, to było we wtorek – 

zastanawiała się pani Felosława.  

– Mamuniu. Mamuniu. Makowa chustka jest w pudełku po płatkach śniadaniowych „Osiem 

zbóż do dzióbka włóż” – zaśpiewała Felinka.  

– Kapitan okrętu „Bryza Zbliża”, Felis VII Groźny, zabiera załogę w daleki rejs – z dumą 

ogłosił brat Felinki.  

– Zatem, kapitanie, marsz do szkoły – zakomenderowała mama.  

Felis i Felinka wbiegli do klasy akurat wtedy, gdy żuraw Żelibor pisał na tablicy temat lekcji: 

TAJEMNICE WIERZBOSADU.  
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– Felinka, dzisiaj dowiemy się, jak wyglądała wielka Bitwa Sześciu Skrzydeł – ucieszył się 

Felis, który uwielbiał opowieści o królu Olosie I Wspaniałym.  

– Świetnie. Nasz nauczyciel historii pięknie opowiada o dawnych czasach – zgodziła się 

Felinka.  

Żuraw Żelibor założył okulary i rozwinął starą mapę Wierzbosadu, Liposadu i Okolic nad 

Bagnami. Wszyscy uczniowie wstrzymali oddech.   

– Król Olos I Wspniały wiedział, że wojna z lisim plemieniem Vulpesów jest nieunikniona – 

zaczął nauczyciel. – W Księdze Skrzydlatych Słów zapisano przed wiekami:  

„Strzeż się bursztynowych oczu.  

W nich mieszka spryt, strach i spustoszenie”.  

Ptaki z północy i południa, skrzydlaci śpiewacy ze wschodu i zachodu, kuzyni wilgi, kolibra i 

sokoła, krewni jaskółki, czapli i bociana, znajomi zimorodka, papugi i wróbla, przyjaciele 

kraski, sójki i dzięcioła były przerażone, gdy pewnego jesiennego dnia gromada rudych 

kłusowników zaatakowała Dolinę Zakrzywionego Pazura. Olos I Wspaniały nie mógł dłużej 

czekać. Wysłał posła, gołębia Dewira, do swoich towarzyszy z depeszą, na której napisane 

było tylko jedno słowo: WALKA.  

Wszyscy zjawili się na ptasiej polanie niemal równocześnie. Przybyła brygada orłów, batalion 

kormoranów, legion jastrzębi, dzielne kruki i bieliki, a także oddział uzbrojonych 

myszołowów. Walka trwała cztery dni i trzy noce. Wierzbosad, Liposad i Okolice nad 

Bagnami pokryły się dywanem z piór. Lis Zalifos na czele swojej armii robił wszystko, by 

pokonać skrzydlatych wojowników, jednak jego wysiłki szły na marne. Król Olos I Wspaniały 

z dynastii Szponiatowiczów wraz z dzielnymi sojusznikami pokonał rudych drapieżników o 

bursztynowych oczach. Bitwa Sześciu Skrzydeł zakończyła się zwycięstwem ptasiego rodu
7
.  

 

 

Zadanie 1. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

1.1. Felinka zgubiła chustkę w maki. P F 

1.2. Dzieci Felosławy spóźniły się na lekcję historii. P F 

 

Zadanie 2.  

                                                           
7
 Tekst powstał na potrzeby niniejszego projektu (przyp. Autorki).  
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Z tekstu wynika, że  

A) Felis zabrał Felinkę w daleki rejs.  

B) Felosława rozmawiała z żurawiem Żeliborem.  

C) Felinkę rozbolała głowa.  

D) Felis lubi sobie dłużej pospać.  

Zadanie 3.  

Uczniowie  

A) czytali na lekcji Księgę Skrzydlatych Słów.  

B) rysowali mapy Wierzbosadu, Liposadu i Okolic nad Bagnami.  

C) uważnie słuchali opowieści nauczyciela o Bitwie Sześciu Skrzydeł.  

D) opisywali przebieg bitwy z lisim plemieniem.  

Zadanie 4.  

Olos I Wspaniały  

A) pokonał w pojedynku lisa Zalifosa.  

B) wysłał depeszę do orłów, kormoranów, jastrzębi, kruków, bielików i myszołowów.  

C) wysłał depeszę do orłów, gołębi, jastrzębi, kruków, bielików i kormoranów.  

D) opiekował się rannymi ptakami.  

Zadanie 5.  

Określenie drapieżnicy o bursztynowych oczach odnosi się do  

A) sojuszników króla Olosa I Wspaniałego.  

B) rudych Vulpesów z Liposadu.  

C) lisów.  

D) kłusowników z Wierzbosadu.  

Zadanie 6. 

Ustal, która informacja jest fałszywa. Zaznacz F w odpowiednim miejscu tabeli. 

6.1. Formy dwa, trzy, sześciu to liczebniki główne.  F 

6.2. W wyrazie dłużej występuje „ż” wymienne. F 

6.3. Przymiotnik dawnych stopniuje się w sposób opisowy. F 

6.4. Formy pośpiech, zamieszanie to rzeczowniki abstrakcyjne.  F 

 

Zadanie 7.  

Wypowiedzenie Makowa chustka jest w pudełku po płatkach śniadaniowych to  

A) zdanie pojedyncze z rozwiniętą grupą podmiotu i grupą orzeczenia.  

B) równoważnik zdania.  
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C) zdanie złożone.  

D) zdanie pojedyncze z rozwiniętą grupą orzeczenia.  

Zadanie 8. 

Określ rodzaj gramatyczny podanych rzeczowników. Otocz kółkiem właściwą literę.  

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9.  

Nieodmienną częścią mowy jest wyraz  

A) wierzba. 

B) moja.  

C) zaczął.  

D) wczoraj.  

Zadanie 10.  

Czasowniki rodzaju męskoosobowego zawiera szereg  

A) wysłano, przybyliście.  

B) zjawili się, zabraliśmy.  

C) zastanawiała się, zaczął.  

D) prosił, pokonałyście.  

 

 

Odpowiedzi do Karty pracy nr 3 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Odpowiedź 1.1.F 1.2.P D C B C 6.3.F A 1C, 2B, 3A 4C, 5A, 6B D B 
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Rzeczownik Rodzaj gramatyczny  

rzeczownika 

1. ziarenka A B C 

2. depesze A B C 

3. nauczyciele A B C 

4. pióra A B C 

5. kłusownicy A B C 

6. opowieści A B C 

A – rzeczownik rodzaju męskiego  

B – rzeczownik rodzaju żeńskiego 

C – rzeczownik rodzaju nijakiego 


