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WZL 
Niewielki blok, trzecie piętro. Tam mieszkaliśmy. 

W środku mały przedpokój, kuchnia na wprost wejścia. 

Na prawo od kuchni była sypialnia rodziców, dalej 

salon i łazienka. Na lewo drzwi do pokoju z napisem: 

„3 × AREK”. 

– Jarek, Darek i Marek – wyjaśniał Jarek 

Któregoś dnia zachorowała babcia. Mieszkała na 

wsi. Pojechaliśmy do niej wszyscy. Babcia 

potrzebowała opieki. Rodzice zdecydowali, że się 

przeprowadzamy. Nasz nowy adres to Olszówka 27. 

Dom babci (a teraz też i nasz) stoi na końcu wsi. 

Robimy w naszym nowym domu remont, żeby 

każdemu było wygodnie. 

Rodzice poprosili, żebyśmy napisali na kartkach 

pomysły na zmiany, czyli co byśmy chcieli mieć 

w nowym domu.  

Pan Franek pomaga nam w remoncie. Chodził 

kiedyś z tatą do szkoły, a teraz jest architektem, czyli  
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specjalistą od domów. Umie je zbudować, 

rozbudować, przebudować i odbudować, a także 

urządzić w taki sposób, żeby dobrze się w nich 

mieszkało.  

Powiedzieliśmy Panu Frankowi, co chcielibyśmy 

mieć w nowym domu.  

Babcia chciałaby mieć ogródek. Mama marzyłaby, 

żeby duży pokój połączyć z kuchnią. Tacie szczególnie 

zależałoby na miejscu w garażu. Jarek chciałby mieć 

niebieskie ściany i dywan w wyścigówki. Ja chciałbym 

Internet i regał na dinozaury, Marek chciałby, żeby było 

ekologicznie. Na swojej kartce napisał, że byłoby 

można wymienić piec, żeby nie zatruwał powietrza, 

zbudować małą oczyszczalnię przy domu i zadbać 

o właściwą izolację termiczną... 

– Izo... co? – zdziwiłem się. 

Pan Franek wyjaśnił, o co chodzi. Termoizolacja to po 

prostu ubranie dla domu – sweter i kalesony, żartował. 

Dobrze jest dom opatulić, na przykład styropianem, 

żeby ciepło w zimie nie uciekało przez szpary.  

– I wstawimy nowe okna, żeby dom mniej się chłodził 

– rozochocił się tata. 
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– I zainstalujemy automat do pieca, żeby grzać tylko 

wtedy, kiedy trzeba – dodała mama. 

– I zbudujemy zbiornik na deszczówkę, żeby zużywać 

mniej wody w ogrodzie – zaproponowała babcia, 

a Marek dorzucił jeszcze panel na dachu, żeby łapać 

energię ze słońca. 

– A moim zdaniem przydałby nam się WZL! – 

powiedział Jarek. Nawet pan architekt nie znał takiego 

skrótu. Nawet tata!  

– Wymiennik zima–lato – wyjaśnił. –Wystarczyłoby 

wykopać tunel na drugi koniec świata. Kiedy u nas jest 

zima, tam przecież mają lato. Ludzie stamtąd na 

pewno chętnie przesłaliby nam trochę swojego upału 

za odrobinę naszego zimna dla ochłody. W drugiej 

połowie roku wymienilibyśmy się na odwrót i wszyscy 

byliby zadowoleni. No i co? Jak wam się podoba? 

Wszyscy się roześmiali z tego pomysłu. 

 

Remont trwał strasznie długo, ale w końcu szczęśliwie 

się skończył.  
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1. Co zaproponował Marek, żeby dom 
był ekologiczny?  
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
2. Jakie zmiany rodzina Darka 
chciałaby wprowadzić w nowym 
domu? 
 
Babcia chciałaby ………………………….…… 

Mama chciałaby ………………………….…… 

Tata chciałby …………………………………… 

Jarek chciałby …………………………………. 

Darek chciałby ………………………………… 

Marek chciałby ………………………………… 

 

3. Kto to jest architekt? Znajdź 
w tekście i podkreśl.  



MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS, MARTA SZYMAŃSKA 
 

 
KLASA III – 3B – WZL 
 

5 

Tropiciel słówek 
1. Zrób 3 karty do słowniczka 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

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

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

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

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Tropiciel słówek 
 

 

 LITERA    SŁOWO 
 

 

  

 
 
 

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

 

………………………… 

 

………………………… 

 

……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 
 

ZDANIE 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

  
 

 



MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS, MARTA SZYMAŃSKA 
 

 
KLASA III – 3B – WZL 
 

8 

Jak działa język? 
 
 
Babcia chciałaby mieć ogródek. Mama 

marzyłaby, żeby duży pokój połączyć z kuchnią. 

Tacie szczególnie zależałoby na miejscu 

w garażu. Jarek chciałby mieć niebieskie ściany 

i dywan w wyścigówki. Ja chciałbym Internet 

i regał na dinozaury, Marek chciałby, żeby było 

ekologicznie. 
 
 
 
Tata chce. Tata chciał. Tata 

chciałby. 
 

Mama marzy. Mama marzyła. Mama 
marzyłaby. 
 

Tacie zależy. Tacie zależało. Tacie 
zależałoby. 
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Uzupełnij tekst 
  

Babcia ………………. mieć ogródek. Mama 

……………, żeby duży pokój połączyć z kuchnią. 

Tacie szczególnie ………………….. na miejscu 

w garażu. Jarek …………………….…… mieć 

niebieskie ściany i dywan w wyścigówki. Ja 

…………………………..… Internet, i regał na 

dinozaury, Marek ………………….., żeby było 

ekologicznie. 
 

Napisz w zeszycie, jaki Ty chciałbyś/ 
chciałabyś mieć dom.  
Użyj słów z ramki 
 

 
chciałabym     chciałbym    marzyłbym  

marzyłabym       zależałoby mi 
 

 
 
 
 

 

 

 

 


