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Jest… 
– Córeczko, czas spać. Weź prysznic i umyj zęby – zawołał 

tata. 

Magda posprzątała klocki i poszła do łazienki. Umyła zęby 

miętową pastą i w pidżamie pobiegła do swojego pokoju. 

Wyjrzała przez okno. Jej malutki bałwan wciąż tam stał. 

„A może go wstawię do lodówki? – pomyślała Magda, 

wskakując do łóżka. 

– Tato! Poczytasz mi? – zawołała z ciepłego łóżka. 

– Jak tylko uśpię Milę – odpowiedział tata z drugiego pokoju. 

Magda popatrzyła na książki na półce. Którą wybrać? Komiks, 

wiersze czy baśnie? Tak, baśnie. Wzięła książkę i zaczęła 

oglądać ilustracje. 

– Którą czytamy? – zapytał tata. 

– „O Jasiu i Małgosi” – odpowiedziała Magda. 

Tata zaczął czytać o tym, jak dzieci były w lesie i bardzo się 

bały. 

Magda też chciałaby być taka dzielna. Pod oknem 

zatrzymał się samochód. 

– Mama! Mama wróciła! – zawołała Magda. 

– Samolot mamy ląduje dopiero za godzinę – powiedział tata. 

No tak, przecież mama napisała esemes, że wróci dopiero 

w nocy. Magda popatrzyła na zegarek taty. To już niedługo!  
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Zamknęła oczy. Przytuliła pomarańczową owieczkę i zasnęła.  

– Dobranoc, kochanie. Kolorowych snów – powiedział tata 

i zgasił światło. 

 

 

 

Czego dowiedziałeś/dowiedziałaś się 
o Magdzie? 
 
Co lubi Magda?  

Co robiła Magda przed snem?  

Jaka chce być Magda?  

Za kim tęskni Magda?  

Co Magda ma w swoim pokoju?  

Skąd Magda wie, kiedy wróci 
mama? 

 

 

 

1. O co prosił tata Magdę? 

2. Co zrobiła Magda zanim położyła się do łóżka? 

3. Podkreśl książki, o których myślała Magda? 

4. Co oglądała Magda w książce? 

5. Jaka chciałaby być Magda? 
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Tropiciel słówek 
1. Zrób 4 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 
  

weź prysznic 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

i  
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
później niż myślałem 

(myślałam) 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 
  

dopiero 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

OBJAŚNIENIE                      ZDJĘCIE/OBRAZEK 
………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
Jestem bardzo dzielna u dentysty. 

……………………………………………………………… 
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Podpisz obrazki 
 

   
……………….      ………………   ……………. 
 

 

 

 

Przepisz fragment tekstu, który 
pasuje do obrazka 
 

 

 

wiersz komiks baśń 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………

…. 


