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„URATUJ ŚWIAT”. 

PROJEKT EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 

 

Podobno dobrzy ludzie emanują błękit i fiolet, źli musztardowe odcienie żółci1. Tola, Pola i 

Urwis, bohaterowie znakomitych bajek Moniki Miłowskiej i Marii Shmel`ovej2, wkrótce 

przekonają się, że świat jest pełen kolorów. Niektóre z nich wywołują radość, uśmiech na 

pucatej buzi, inne budzą lęk, a nawet obrzydzenie.  

Rezolutny piesek, sympatyczna kotka i zapracowana sówka apelują do każdego z nas, by podjąć 

działania na rzecz ochrony środowiska; uczą, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju, 

pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych, a cisza wędrować może/ przez mały domek jabłka3.  

Uratuj świat to projekt, który zrodził się z fascynacji bajkowym uniwersum powołanym do 

istnienia przez Fundację CultureLab. Trzeba prowadzić z uczniami zajęcia z edukacji globalnej, 

zachęcać do krytycznego myślenia i dywagowania. Należy uważnie patrzeć na to, co dzieje się 

wokół nas, gdyż inspiracja często płynie z obserwacji4. Otwieranie oczu na piękno i prawdę to 

misja każdego pedagoga. Pamiętajmy, że młodzi ludzie nie powinni być zadowoleni z siebie, bo 

do niczego nie dojdą5.  

 
1 J. Bator, Chmurdalia, Znak, Kraków 2019, s. 364.  
2 Mowa o publikacjach: Tup Tup Tup na tropie wielkiej przyjaźni. O Smogu Wawelskim i 

Madam Śmieciuszce, Mały Obywatel Świata, czyli co dzieci mogą robić dla innych, dla siebie, 

dla środowiska.  
3 H. Müller, Król kłania się i zabija, przeł. K. Leszczyńska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 

2005, s. 94.  
4 B. Mull, Pięć Królestw. Księga III. Strażnicy Kryształów, przeł. R. Lisowski, Egmont, 

Warszawa 2016, s. 139. 
5 H. von Doderer, Demony według kroniki radcy departamentu Geyrenhoffa. Tom I, przeł. I. E. 

Naganowscy, PIW, Warszawa 1985, s. 100.  
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I. Cele projektu 

• rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości, 

• wspieranie potencjału rozwojowego uczniów, 

• stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły 

oraz środowisku społecznym, 

• łączenie wiedzy z różnych dziedzin (j. polski, biologia, geografia, plastyka, technika). 

 

II. Cele szczegółowe 

• lektura bajek Mały Obywatel Świata, czyli co dzieci mogą robić dla innych, dla siebie, 

dla środowiska,  

• doskonalenie umiejętności czytania tekstów kultury w całości i we fragmentach,  

• poznanie Celów Zrównoważonego Rozwoju:  

dobre zdrowie i jakość życia 

dobra jakość edukacji 

zero dla głodu 

życie pod wodą 

zrównoważone miasta i społeczności 

pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 

partnerstwa na rzecz celów 

• redagowanie prac pisemnych inspirowanych przeczytanymi tekstami,  

• tworzenie ilustracji, makiet, 

• uczenie się od siebie nawzajem, 

• przygotowanie e-booka, prezentacji multimedialnej, portfolio prac plastycznych i 

literackich uczniów. 

 

III. Uczestnicy projektu 

Projekt „Uratuj świat” adresowany jest do uczniów klas piątych i przewidziany do realizacji 

podczas całego roku szkolnego.  

Projekt składa się z dziewięciu modułów: 

1. Kotka Tola w podróży 

2. Kotka Tola rozmawia z Faetonem 

3. Kotka Tola zostaje archeologiem   

4. Pamiętaj o obronnej tarczy 
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5. Dziennik psa Urwisa z podróży do Indii  

6. List otwarty do mieszkańców Ziemi  

7. Zagłosuj na fontannę! Zagłosuj na skatepark! 

8. Wyciągnij pomocną dłoń 

9. Zakochany Księżyc  

 

IV. Informacje o projekcie  

Treści projektowe wynikają z założeń zawartych w podstawie programowej oraz zostały 

skorelowane z programem nauczania dla klasy piątej6.  

Projekt przygotowano w oparciu o publikacje Fundacji CultureLab z Warszawy: 

Miłowska M., Shmel`ova M., Mały Obywatel Świata, czyli co dzieci mogą robić dla innych, 

dla siebie, dla środowiska, Fundacja CultureLab, Warszawa 2018.   

Zrównoważony Rozwój dla Dzieci. Mały przewodnik po SDG dla nauczycieli i wychowawców, 

Fundacja CultureLab, Warszawa 2018, 

Miłowska M., Shmel`ova M., Tup Tup Tup na tropie wielkiej przyjaźni. O Smogu Wawelskim i 

Madam Śmieciuszce, Fundacja CultureLab, Warszawa 2016.  

 

V. Harmonogram działań 

 Temat Opis zadania Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE  

DO PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

– opracowanie założeń 

projektu edukacyjnego  

(wybór tematyki, 

odpowiednich utworów, 

przygotowanie kart pracy, 

ćwiczeń)  

– zapoznanie uczniów klas 

piątych z celami projektu 

– prezentacja zadań: 

Kotka Tola w podróży 

Kotka Tola rozmawia z 

Faetonem 

Kotka Tola zostaje 

archeologiem   

Pamiętaj o obronnej tarczy 

 Dziennik psa Urwisa z 

podróży do Indii  

koordynator 

projektu 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 
6 Uzupełnieniem treści projektowych są ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela (por. 

Materiały dydaktyczne do realizacji projektu).  
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List otwarty do mieszkańców 

Ziemi  

Zagłosuj na fontannę! 

Zagłosuj na skatepark! 

Wyciągnij pomocną dłoń 

Zakochany Księżyc  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

KOTKA TOLA 

ZWIEDZA ŚWIAT  

– rozmowa z uczniami na 

temat podróży i 

podróżowania, formułowanie 

argumentów 

przemawiających za tezą, że 

warto w życiu podróżować 

– odwołanie się do poznanych 

na zajęciach j. polskiego 

sylwetek podróżników: 

Odyseusz, Marek Kamiński 

– przygotowanie komiksów z 

cyklu Tola w podróży: 

Kotka w Londynie,  

w Holandii, we Włoszech,  

w Chinach,  

w Indonezji, Indiach, Egipcie, 

w Hollywood 

Kotka Tola na Planecie 

Radości, którą zamieszkuje 

rodzina Miziołka  

Kotka Tola w Krainie 

Łagodnych Wiatrów,  

w Krainie Mroku 

Kotka Tola na Wyspie 

Zielonych Kamieni  

– przygotowanie komentarza 

do wykonanych przez 

uczniów komiksów  

– edycja zdjęć w programie 

komputerowym Fotor 2.0.2 

klasa V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator 

projektu  

 

 

październik 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

KOTKA TOLA 

ROZMAWIA  

Z FAETONEM 

– przypomnienie mitu o 

Heliosie i Faetonie 

– redagowanie dialogów 

(kotka Tola rozmawia z 

Faetonem o problemach 

współczesnego świata: 

globalne ocieplenie, 

segregacja śmieci, sadzenie 

drzew, ochrona mórz i 

oceanów, wycinanie lasów) 

– wykonanie ilustracji do 

wybranych tekstów:  

słoneczny pałac Heliosa,  

amulet dla Faetona 

klasa V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 
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– edycja zdjęć w programie 

komputerowym Fotor 2.0.2 

koordynator 

projektu 

 

4. 

 

KOTKA TOLA 

ZOSTAJE 

ARCHEOLOGIEM 

– rozmowa z uczniami na 

temat prac wykopaliskowych 

Henryka Schliemanna 

– redagowanie prac, w 

których kotka Tola zostaje 

archeologiem 

– opracowanie planu 

wyprawy 

– opis znaleziska 

– wykonanie rysunków:  

kotka Tola i tajemnicza 

tabliczka, waza starożytnych 

Majów, znalezisko z Egiptu,  

kości komara Brytona,  

ruiny starożytnego teatru  

– edycja zdjęć w aplikacjach 

mobilnych Snapseed, 

StoryArt  

klasa V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator 

projektu 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ  

O OBRONNEJ 

TARCZY  

– lektura bajki Obronna 

tarcza, czyli o zdrowiu i 

przygodach w tropikalnym 

lesie7 

– rozmowa o bohaterach 

utworu: pies Urwis, który 

cierpi na biegunkę, misja Sari 

oraz Poli, spotkanie z małpką 

Milą, postawa taty, postawa 

Starej Langurzycy 

– wyjaśnienie tytułu bajki 

– omówienie 3. Celu 

Zrównoważonego Rozwoju: 

dobre zdrowie i jakość życia 

– tworzenie opowiadań: 

Opowieść o tym, jak sówka 

Pola pomogła tygrysowi 

zdobyć szczepionkę dla małej 

małpy 

Opowieść o tym, jak pies 

Urwis razem z sówką Polą i 

kotką Tolą pomagał budować 

szpital w indonezyjskiej 

dżungli 

klasa Va  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń 

 
7 M. Miłowska, M. Shmel`ova, Obronna tarcza, czyli o zdrowiu i przygodach w tropikalnym 

lesie, w: tychże, Mały Obywatel Świata, czyli co dzieci mogą robić dla innych, dla siebie, dla 

środowiska, Fundacja CultureLab, Warszawa 2018, s. 4–13.  
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Opowieść o tym, jak kotka 

Tola zdobyła lekarstwo dla 

chorej kobry  

– wykonanie ilustracji do 

wybranych prac 

– edycja zdjęć w programie 

komputerowym Fotor 2.0.2 

 

 

 

chętni 

uczniowie 

koordynator 

projektu 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK PSA 

URWISA  

Z PODRÓŻY  

DO INDII  

– lektura bajki Błotniste pole, 

czyli czy ryż potrzebuje 

pomocy?8 

– udział w dyskusji: za co 

lubię moją szkołę (odwołanie 

do 4. Celu Zrównoważonego 

Rozwoju: dobra jakość 

edukacji)  

– rozmowa o bohaterach 

utworu 

– omówienie 2. Celu 

Zrównoważonego Rozwoju: 

zero dla głodu 

– rzuć kostką: ćwiczenia 

rozwijające twórcze myślenie 

(story cubes)  

– redagowanie dziennika w 

imieniu psa Urwisa: wizyta w 

szkole w Indiach, poznanie 

słonia, tygrysa, lamparta; 

nauka gotowania ryżu pod 

okiem pani Małpy  

klasa V 

 

luty 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

LIST OTWARTY  

DO 

MIESZKAŃCÓW 

ZIEMI 

– lektura bajki Wakacyjne 

snurkowanie, czyli czyim 

domem jest rafa koralowa9 

– rozmowa o sportach 

wodnych 

– wyjaśnienie, czym jest 

snurkowanie 

– tworzenie dialogów: delfin z 

rafy koralowej rozmawia z 

doradcą Posejdona 

– przywołanie 14. Celu 

Zrównoważonego Rozwoju: 

życie pod wodą 

– redagowanie listu otwartego 

do mieszkańców Ziemi 

klasa V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec 

 
8 M. Miłowska, M. Shmel`ova, Błotniste pole, czyli czy ryż potrzebuje pomocy? w: tychże, Mały 

Obywatel…, s. 16–25.  
9 M. Miłowska, M. Shmel`ova, Wakacyjne snurkowanie, czyli czyim domem jest rafa koralowa, 

w: tychże, Mały Obywatel…, s. 28–35.  
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– wykonanie ilustracji: 

Królestwo morza 

Pałac Posejdona 

Rafa koralowa  

Syreny i ośmiornice  

– lektura w pudełku (book in 

the boox) praca w grupie 

– wystawa przygotowanych 

prac: galeria pudełek w klasie 

V 

– edycja zdjęć w programie 

komputerowym Fotor 2.0.2 

chętni 

uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator 

projektu 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

ZAGŁOSUJ  

NA FONTANNĘ! 

ZAGŁOSUJ  

NA SKATEPARK! 

– lektura bajki Skatepark, 

czyli działaj na rzecz, a nie 

przeciwko10 

– rekonstrukcja bajki: 

przygotowanie planu 

wydarzeń, odegranie scenek 

(w sztabie lidera, rozdawanie 

ulotek, spotkanie z lisem) 

– wyjaśnienie 11. Celu SDG: 

zrównoważone miasta i 

społeczności 

– rozmowa o postawie Urwisa 

z odwołaniem do 16. Celu 

SDG: pokój, sprawiedliwość i 

silne instytucje 

– przygotowanie ulotek,  

haseł reklamowych:  

Komitet wyborczy Skatepark 

Komitet wyborczy Fontanna 

– edycja zdjęć w aplikacjach 

mobilnych Snapseed, 

StoryArt 

klasa V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator 

projektu 

kwiecień 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

WYCIĄGNIJ 

POMOCNĄ DŁOŃ 

– lektura bajki Pomocna dłoń, 

czyli o różnych sposobach na 

pomaganie11 

– wyjaśnienie, czym zajmuje 

się Tola na Leśnej Polanie 

– wprowadzenie pojęć: 

uchodźca, obóz dla 

uchodźców 

– rozmowa o sposobach 

pomagania, w tym: szkolny 

wolontariat  

klasa V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj 

 
10 M. Miłowska, M. Shmel`ova, Skatepark, czyli działaj na rzecz, a nie przeciwko, w: tychże, 

Mały Obywatel…, s. 38–47.  
11 M. Miłowska, M. Shmel`ova, Pomocna dłoń, czyli o różnych sposobach na pomaganie, w: 

tychże, Mały Obywatel…, s. 50–59.  
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– odwołanie do 17. Celu 

SDG: partnerstwa na rzecz 

celów  

– tworzenie wizytówek: 

Życzliwość 

Koleżeństwo 

Troska 

– wykorzystanie wiedzy z 

zakresu paremiologii 

(umiejętne operowanie 

przysłowiami) 

– redagowanie opowiadań 

będących ilustracją 

wybranego przysłowia  

– edycja zdjęć w aplikacjach 

mobilnych Snapseed, 

StoryArt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator 

projektu 

 

 

 

10. 

 

 

 

ZAKOCHANY 

KSIĘŻYC  

– lektura fragmentów książki 

W kim zakochał się Księżyc12 

– tworzenie kołysanek dla 

Księżyca 

– operowanie poznanymi 

środami stylistycznymi 

(epitet, apostrofa, metafora, 

powtórzenie) 

– redagowanie opowieści o 

tym, w co bawią się gwiazdy 

– wykonanie ilustracji do 

wybranych prac 

– przygotowanie gazetki w 

klasie 

– edycja zdjęć w aplikacjach 

mobilnych Snapseed, 

StoryArt oraz w programie 

komputerowym Fotor 2.0.2.  

klasa V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator 

projektu 

czerwiec 

 

 

11. 

 

 

PODSUMOWANIE 

PROJEKTU  

– rozmowa z uczniami na 

temat realizacji 

poszczególnych zadań  

– formułowanie wniosków do 

dalszej pracy 

– prezentacja prac uczniów 

(ocena e-booka 

przygotowanego przez 

opiekuna projektu) 

klasa V  

koordynator 

projektu 

czerwiec 

  

 

 
12 J. Pasikowska, W kim zakochał się Księżyc, Wydawnictwo Sto Stron, Będzin 2019.  
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO REALIZACJI PROJEKTU  

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA. PAMIĘTAJ O OBRONNEJ TARCZY  

Ćwiczenia do bajki Obronna tarcza, czyli o zdrowiu i przygodach w tropikalnym lesie  

 

Ćwiczenie 1.  

Zielonym kolorem podkreśl rzeczowniki, w których występują trzy samogłoski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2.  

Nazwij wypowiedzenia. Przy każdym z nich narysuj właściwy symbol.  

 

 Doktor Orangutan zaszczepił małpkę.  

 Przeprawa przez las. 

 Urwis źle się czuje, bo wypił nieprzegotowaną wodę.  

 Zabawa słoniątek. 

 Urwis cierpi. 

 Słoniątka przeprosiły doktora.  

 Babcia Mili wie, że szczepionki chronią dzieci przed wirusami. 

 Sari wyszła z domu. 

 

 

 

 

 

 zdanie pojedyncze nierozwinięte 

 zdanie pojedyncze rozwinięte 

 równoważnik zdania 

 zdanie złożone 

doktor, orangutan, choroby, małpka,  

potoki, piesek, wirusy, ochrona,  

słoniątko, drużyna, zegarek, biegunka 
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Ćwiczenie 3.  

Rozwiąż diagram, a dowiesz się, jaką nazwę nosi gra w kulki popularna w Indochinach.  

 

 

A. Rzeczownik, w którym podczas odmiany przez przypadki zachodzi oboczność o: ó: małpa, 

głowa, trawa.  

B. Rzeczownik, który posiada liczbę pojedynczą i liczbę mnogą: młodzież, nożyczki, 

detektyw.  

C. Rzeczownik, w którym samogłoska „i” pełni funkcję zmiękczenia oraz jest odrębną głoską: 

linka, śnieg, igloo.  

D. Rzeczownik rodzaju męskiego: choroby, drzewka, powroty.  

E. Rzeczownik, który posiada tylko liczbę mnogą: grabie, ołówki, dzwony.  

 

HASŁO: …………………………………………. 

 

Ćwiczenie 4.  

Właściwą linią podkreśl wskazane części mowy.  

Złote słońce świeciło wysoko na niebie.  

 

Urwis nie poszedł dzisiaj do kolegi.  

 

Goście pili pyszną herbatę z goździkami.  

 

Oby miłej Sari udało się szybko sprowadzić doktora.  

 

Sumatrzańskie słonie baraszkują w ogromnej dżungli.  

 

Doktor właśnie wrócił ze szpitala.  

 przyimek 

 partykuła 

 przysłówek 

 przymiotnik 
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Ćwiczenie 5.  

Przed tobą zaszyfrowane wiadomości, które Stara Langurzyca przesłała Mili. Sprawdź, jakich 

rad udzieliła babcia wnuczce. Skorzystaj z Tablicy Kodów. 

 

Szyfr nr 1:  

3 2 1  4 2 2  5 3 1 5 

            

 

5 1  4 4 4 1 3 2 

         

 

Szyfr nr 2: 

3 5 2  4 2 1 1 

        

 

4 4 5 1 1 

     

 

2 1 1 5 1 3 2 1 3 

         

 

Szyfr nr 3: 

2 1 1 5  3 5 3 1 1 

          

 

2  5 1 4 5 5 5 1 

         

 

 

 

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 
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Odpowiedzi do ćwiczeń 

 

Ćwiczenie 1. choroby, potoki, wirusy, ochrona, drużyna, zegarek  

 

Ćwiczenie 2.  

 Doktor Orangutan zaszczepił małpkę.  

 Przeprawa przez las. 

 Urwis źle się czuje, bo wypił nieprzegotowaną wodę.  

 Zabawa słoniątek. 

 Urwis cierpi. 

 Słoniątka przeprosiły doktora.  

 Babcia Mili wie, że szczepionki chronią dzieci przed wirusami. 

 Sari wyszła z domu. 

 

 

Ćwiczenie 3.  

 

 

Hasło: KELERENG  

 

Ćwiczenie 4.  

Złote słońce świeciło wysoko   na    niebie.  

                           

Urwis nie poszedł dzisiaj  do   kolegi.  

                    

Goście pili pyszną herbatę z   goździkami.  

                              

Oby  miłej  Sari udało się szybko sprowadzić doktora.  
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Sumatrzańskie słonie baraszkują w  ogromnej dżungli.  

                                 

Doktor właśnie wrócił ze   szpitala.  

                     

 

Ćwiczenie 5.  

Szyfr nr 1: Nie pij wody ze studni.  

Szyfr nr 2: Myj ręce przed jedzeniem.  

Szyfr nr 3: Jedz owoce i warzywa.  

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA. DZIENNIK PSA URWISA Z PODRÓŻY DO INDII  

Ćwiczenia do bajki Błotniste pole, czyli czy ryż potrzebuje pomocy? 

 

Ćwiczenie 1.  

Zielonym kolorem podkreśl rzeczowniki, które mają tylko liczbę pojedynczą.  

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2.  

Ustal, które wyrażenia i sformułowania posiadają znaczenie dosłowne, a które mają znaczenie 

przenośne (metaforyczne). Zapisz właściwą literę. 

………… głód serca                                             

………… głodne dzieci  

………… historia o głodnym tygrysku                

………… szkoła życia                                          

A znaczenie dosłowne 

B znaczenie metaforyczne 

uśmiech, ryż, zwierzak, 

otoczenie, powrót, 

podwórko, głód, obiad, 

powietrze, zazdrość  



 

14 
 

………… gwiazdy na niebie 

………… dosięgnąć gwiazd  

Ćwiczenie 3.  

Wypisz ze zdań liczebniki i nazwij je.  

Pięcioro dzieci zjadło obiad na stołówce. Brakuje mi kilku talerzyków. Siódmy w kolejce po 

zupę był tygrysek. Na pole ryżowe przyszło dwunastu pracowników. Troje przyjaciół pojechało 

do Indii.  

…………………………………………….……………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………… 

Ćwiczenie 4.   

Określ przypadek podanych rzeczowników. Otocz kółkiem właściwy symbol.  

 Rzeczownik Przypadek 

1. talerzyków 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

2. pomidorem 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

3. szkołach 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

4. dzieciom 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

5. soczewicą 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

6. podróżnik 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

7. kuchnię 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

8. przybyszowi 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

9. budynkami 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

10. łyżeczko 🌺 🦉 🦋 🍀 🌻 🦀 🍎 

 

Ćwiczenie 5.   

Przy każdym wyrazie narysuj odpowiedni symbol. 

 ryż  posążek 

 możemy  każdy 

 przerażona  tchórz 

 bawół  siódmy 

 zbożowy  spóźnienie 

 próba  uważny 

 zwrócić  leżak 

🌺 Mianownik 

🦉 Dopełniacz 

🦋 Celownik 

🍀 Biernik 

🌻 Narzędnik 

🦀 Miejscownik 

🍎 Wołacz  

💦 wyraz zawierający „ó” wymienne 

 wyraz zawierający „ó” niewymienne 

💮 wyraz zawierający „ż” wymienne 

🔆 wyraz zawierający „ż” niewymienne 
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 pożywienie  najbliższy 

 kłótnia  wieczór 

 

Odpowiedzi do ćwiczeń 

 

Ćwiczenie 1. ryż, otoczenie, głód, powietrze, zazdrość 

Ćwiczenie 2.  

B głód serca     

A głodne dzieci  

A historia o głodnym tygrysku                

B  szkoła życia                                          

A  gwiazdy na niebie                               

B dosięgnąć gwiazd 

Ćwiczenie 3.  

pięcioro – liczebnik zbiorowy 

kilku – liczebnik nieokreślony  

siódmy – liczebnik porządkowy 

dwunastu – liczebnik główny 

troje – liczebnik zbiorowy 

Ćwiczenie 4.   

1 🦉    2 🌻     3 🦀      4 🦋    5 🌻   6 🌺    7 🍀     8 🦋      9 🌻   10 🍎 

Ćwiczenie 5.   

🔆 ryż 💮 posążek 

💮 możemy 🔆 każdy 

💮 przerażona  tchórz 

💦 bawół 💦 siódmy 

🔆 zbożowy  spóźnienie 

 próba 💮 uważny 

💦 zwrócić 🔆 leżak 

🔆 pożywienie 💮 najbliższy 

 kłótnia 💦 wieczór 
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CZĘŚĆ TRZECIA. LIST OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW ZIEMI  

Ćwiczenia do bajki Wakacyjne snurkowanie, czyli czyim domem jest rafa koralowa 

 

Ćwiczenie 1. 

Przyporządkuj związkom frazeologicznym ich znaczenie, wybierając je spośród oznaczonych 

literami A–H. Otocz kółkiem właściwą literę w tabeli.  

 Związek frazeologiczny Znaczenie frazeologizmu 

1. czuć się jak ryba w wodzie A B C D E F G H 

2. burza w szklance wody A B C D E F G H 

3. przepaść jak kamień w wodę A B C D E F G H 

4. wylać komuś kubeł zimnej wody A B C D E F G H 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 2.  

Zielonym kolorem podkreśl czasowniki w osobowej formie. Czerwonym kolorem podkreśl 

czasowniki w formie nieosobowej.  

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 3.  

Korzystając z tablicy kodów, rozwiąż szyfrogramy, a dowiesz się, jakie stworzenia zamieszkują 

rafę koralową.  

A – rodzinna awantura   

B – zniknąć bez śladu 

C – czuć się swobodnie 

D – wielka awantura z drobnego powodu 

E – pokazać komuś, że jego plany się nie spełnią  

F – być szczęśliwym, wypoczętym 

G – pokazać komuś, że jego zamiary są niebezpieczne  

H – wyjechać na drugi koniec świata  

odpływali, chcą, wysadzić, móc,  

wyleciał, dbano, myślisz, zachować 
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Szyfr nr 1: 

1 2 4 2 3 3 

      

 

Szyfr nr 2: 

5 3 3 5 

    

 

3 1 4 1 4 3 4 

       

 

Szyfr nr 3: 

4 4 5 5 1 1 1 5 3 2 1 

           

 

3 3 1 4 5 5 3 2 1 

         

 

Ćwiczenie 4.  

Ustal, w jakim trybie występują podane czasowniki. Otocz kółkiem właściwy symbol. 

 

 

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 

🖄 tryb oznajmujący 

🖉 tryb rozkazujący 

🖂 tryb przypuszczający 

Nr Czasownik Tryb czasownika 

1. spróbuj 🖄 🖉 🖂 

2. znalazła się 🖄 🖉 🖂 

3. wejdź 🖄 🖉 🖂 

4. grasują 🖄 🖉 🖂 

5. weszłabym 🖄 🖉 🖂 

6. nawoływaliśmy 🖄 🖉 🖂 

7. zrobilibyście 🖄 🖉 🖂 

8. niech płynie 🖄 🖉 🖂 
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Ćwiczenie 5.  

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia 5.1. – 5.4.  

Wuj Tadeusz miał rację. Rafa koralowa to prawdziwy cud natury. Nawet Posejdon nie mógłby 

sobie wymarzyć wspanialszego królestwa. Pola nie mogła uwierzyć własnym oczom. To 

podwodny tropikalny raj. Widziała żółwia zielonego i płetwala błękitnego. Ryby, niczym 

baletnice, robiły w wodzie piruety. Zachwyciły ją małże i koralowce, które z dumą 

prezentowały swe kolory.  

5.1. Wypisz ze zdań zaimki oraz partykuły. 

zaimki: ………………………………………………………………………………………….. 

partykuły: ………………………………………………………………………………………. 

5.2. Zielonym kolorem podkreśl zdanie złożone podrzędnie.  

5.3. Wypisz ze zdań przymiotniki.  

………………….………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….…..……..…. 

5.4. Określ funkcję samogłoski „i” w wyrazach: baletnice, uwierzyć.  

………………….………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….…..……..…. 
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Odpowiedzi do ćwiczeń 

 

Ćwiczenie 1.  1C   2D   3B   4E 

Ćwiczenie 2.  

czasowniki w osobowej formie: odpływali, chcą, wyleciał, myślisz  

czasowniki w formie nieosobowej: wysadzić, móc, dbano, zachować  

Ćwiczenie 3.  

Szyfr nr 1: diugoń 

Szyfr nr 2: żółw natator 

Szyfr nr 3: przydacznia olbrzymia  

Ćwiczenie 4. 1 🖉  2 🖄   3 🖉   4 🖄   5 🖂    6 🖄    7 🖂   8 🖉 

Ćwiczenie 5. 

5.1.  

zaimki: to, sobie, ją, które, swe 

partykuły: nawet, nie 

5.2. Zachwyciły ją małże i koralowce, które z dumą prezentowały swe kolory.  

5.3. koralowa, prawdziwy, wspanialszego, własnym, podwodny, tropikalny, zielonego, 

błękitnego  

5.4.  

baletnice – samogłoska „i” pełni funkcję zmiękczenia oraz odrębnej głoski  

uwierzyć – samogłoska „i” pełni funkcję zmiękczenia  
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CZĘŚĆ CZWARTA. ZAGŁOSUJ NA FONTANNĘ! ZAGŁOSUJ NA SKATEPARK!  

Ćwiczenia do bajki Skatepark, czyli działaj na rzecz, a nie przeciwko 

 

 

Ćwiczenie 1. 

Zapisz cztery synonimy wyrazu lider.  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……………

Ćwiczenie 2. 

Podane zdania zamień na równoważniki zdań.  

Kruk rozdaje ulotki. 

…………………………………………………………………………………….…………… 

Urwis rozmawiał z Julią. 

…………………………………………………………………………………….…………… 

Lis Steven pojawił się w parku. 

…………………………………………………………………………………….…………… 

Ćwiczenie 3. 

Zielonym kolorem podkreśl rzeczowniki, które nie odmieniają się przez przypadki.  

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 4. 

Wypisz ze zdań wyrażenia przyimkowe.  

Buldog głosował na fontannę. Urwis poszedł z Julią do parku. Obok Sary stał tłum zwierzaków. 

Nasz park będzie pięknie wyglądał.  

…………………………………………………………………………………….…………… 

……….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

fontanna, graffiti, rower, kakao, 

ulotka, safari, głosowanie, kiwi 
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Ćwiczenie 5. 

Do diagramu A wpisz czasowniki rodzaju męskoosobowego. Do diagramu B wpisz czasowniki 

rodzaju niemęskoosobowego. Do diagramu C wpisz czasowniki, które nie posiadają rodzaju 

gramatycznego. Litery z ponumerowanych kratek 1–21 utworzą hasło.  

 

szli, piszcie, grałyście, wybierzmy, jedliśmy, czekacie, 

dały, poznali, zapytały, zobaczyli, nucą, szłyśmy 

 

 

 

 

HASŁO: ……………………………………………………………………………………… 
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Odpowiedzi do ćwiczeń 

 

Ćwiczenie 1. wódz, komendant, szef, głównodowodzący  

Ćwiczenie 2. Rozdawanie ulotek przez kruka. Rozmowa Urwisa z Julią. Pojawienie się lisa 

Stevena w parku.  

Ćwiczenie 3. graffiti, kakao, safari, kiwi 

Ćwiczenie 4. na fontannę, z Julią, do parku, obok Sary, nasz park  

Ćwiczenie 5. 

 

 

Hasło: ZMIENIAJ ŚWIAT NA LEPSZE  
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CZĘŚĆ PIĄTA. WYCIĄGNIJ POMOCNĄ DŁOŃ  

Ćwiczenia do bajki Pomocna dłoń, czyli o różnych sposobach na pomaganie 

 

 

Ćwiczenie 1. 

Z podanych zdań wypisz przydawki oraz określ, jaką częścią mowy zostały wyrażone. 

Chory Koziołek został zabrany do szpitala.  

Tamten obóz przeznaczyli dla uchodźców.  

Nasi podróżnicy pojechali do Syrii.  

Miła Fatma pomogła dziewczynce. 

Wiele dzieci straciło dach nad głową.  

Moja mama upiekła pyszne ciasteczka.  

 

przydawka część mowy 

  

  

  

  

  

  

  

 

Ćwiczenie 2. 

Dokończ zdania tak, by powstały prawdziwe definicje.  

Osoba, która jest zmuszona uciec ze swojego kraju, to ……………………………..………. . 

Osoba, która dobrowolnie i bez zapłaty robi coś dobrego dla innych, to ………..…………… 

………………………………………….. . 

Osoba, która myśli wyłącznie o sobie, to …………………………..…..……………………. . 

Osoba, która bardzo dużo pracuje, to ………………………………..………………………. . 

Ćwiczenie 3. 

Właściwą linią podkreśl w zdaniach dopełnienia i okoliczniki.  

 



 

24 
 

Tola zbiera koce dla syryjskich dzieci.  

 

Urwis rozmawiał z wolontariuszką.  

 

Tola od wczoraj pracuje w Syrii.  

 

Uchodźcy czekają na pomoc.  

 

Obóz dla uchodźców znajduje się w górach.  

 

Tola błyskawicznie zorganizowała paczki żywnościowe.  

 

Ćwiczenie 4. 

Od podanych bezokoliczników utwórz wskazane formy gramatyczne. 

pomagać (2. os., l. poj., tryb rozkazujący) …………………………….………..…………. 

uważać (3. os., l. mn., tryb rozkazujący) …………………………..…….……..…….……. 

słuchać (2. os., l. mn., tryb rozkazujący) ………………………………………..…………. 

zostać (1. os., l. mn., tryb rozkazujący) …………………………..……………..…………. 

Ćwiczenie 5.  

Ustal, które wyrażenia i sformułowania posiadają znaczenie dosłowne, a które mają znaczenie 

przenośne (metaforyczne). Zapisz właściwą literę. 

………… wojna w Syrii                                             

………… wojna nerwów 

………… ludzie dobrej woli             

………… zmęczeni ludzie                            

………… zdenerwowałem się 

………… mam nerwy ze stali 

 

 

 

 

 

 

 

 dopełnienie 

 okolicznik 

A znaczenie dosłowne 

B znaczenie metaforyczne 
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Odpowiedzi do ćwiczeń 

 

Ćwiczenie 1. chory – przymiotnik, tamten – zaimek, nasi – zaimek, miła – przymiotnik, wiele 

– liczebnik, moja – zaimek, pyszne – przymiotnik  

Ćwiczenie 2. uchodźca, wolontariusz, egoista, pracoholik 

Ćwiczenie 3. 

Tola zbiera koce dla syryjskich dzieci.  

                                       

Urwis rozmawiał z wolontariuszką.  

                            

Tola od wczoraj pracuje w Syrii.  

                          

Uchodźcy czekają na pomoc.  

                             

Obóz dla uchodźców znajduje się w górach.  

                                  

Tola błyskawicznie zorganizowała paczki żywnościowe.  

                             

Ćwiczenie 4. pomagaj, niech uważają, słuchajcie, zostańmy 

Ćwiczenie 5.  

A wojna w Syrii                                             

B wojna nerwów 

B ludzie dobrej woli             

A zmęczeni ludzie                            

A zdenerwowałem się 

B mam nerwy ze stali 
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