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Razem 
– W tym roku pojedziemy na prawdziwe wakacje. Na 

cały miesiąc! Będziemy chodzić po górach, spać pod 

namiotem i patrzeć na gwiazdy. Razem! – powiedział 

tata po powrocie z pracy. 

– Super! – powiedział Bartek, bo jeszcze nigdy nie spał 

pod namiotem i nigdy nie był tak na tak długich 

wakacjach z rodzicami.  

Rodzice nie mieli czasu spędzać czasu z synami, bo 

ciągle pracowali. Nie mieli czasu na wspólne posiłki. 

Chłopcy jedli obiady w stołówce, tata jadł w barze 

a mama chyba wcale obiadów nie jadła. Na wakacjach 

będzie inaczej! – pomyślał Bartek.  

Do wakacji było jeszcze dużo czasu, ale wszyscy 

już się do nich przygotowywali. Bartek zrobił spis 

rzeczy potrzebnych w górach, tata przyniósł z piwnicy 

gitarę a mama śpiewniki harcerskie. Co wieczór Bartek 

z Jarkiem oglądali mapy i myśleli, jak to będzie spać 

w namiocie.  

Przed wyjazdem razem pakowali plecaki do auta 

i pojechali w góry. Bartek był szczęśliwy, ale niezbyt 

długo. Bo kiedy po podróży usiedli przed namiotem  
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tata poszedł po laptopa, a mama poszła szukać 

zasięgu do komórki. 

Bartek był zawiedziony i smutny poszedł do 

namiotu. Chłopcy postanowili coś zrobić. 

Następnego dnia rano tata nie mógł znaleźć 

ładowarki do komputera, a mamy ładowarka do 

komórki też zniknęła. 

– Co my teraz zrobimy? – zmartwili się rodzice. 

– Może zjemy wspólnie śniadanie – zaproponował 

Bartek. 

– A potem pójdziemy na wycieczkę w góry? – dodał 

Jarek. 

Zrobili razem śniadanie, a potem razem poszli w góry. 

Kiedy wrócili, razem rozpalili ognisko i razem 

zaśpiewali piosenkę. Siedzenie przy ognisku miało 

magiczną moc. 
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1. Powiedz, na co rodzice Bartka i Jarka nie 

mieli czasu? 

2. Powiedz, dlaczego rodzice chłopców nie 

mieli czasu? 

3.Powiedz, jaki mieli plan na wakacje? 

4. Jak przygotowywali się do wakacji? Znajdź 

w tekście informacje i wpisz je tutaj. 

 

Tata ………………………………………………. 

Mama …………………………………..……….. 

Chłopcy ………………………………..……….. 

……………………………………….………….. 
 

5. Co robili w pierwszy dzień wakacji? 

 

Tata ………………………………………………. 

Mama …………………………………..……….. 

Chłopcy ………………………………..……….. 

……………………………………….………….. 
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6. Co się zmieniło, gdy rodzice nie mieli ani 

laptopów, ani komórki? Wybierz zdania i zapisz 

je. 

1. ………………………………………………….. 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………….. 

4. …………………………………………………. 

 

Zjedli razem obiad 

Zjedli razem śniadanie. 

Poszli razem na wycieczkę w góry. 

Posłuchali razem piosenki na komórce. 

Zaśpiewali razem piosenkę. 

Poszli razem grać na komputerze. 
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Tropiciel słówek 
1. Podkreśl w tekście 3 nowe słowa i zrób 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 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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Jak działa język 
 

Co zrobili? Co robią? 
 

oni 

poszli ←pójść iść→  

oni 

idą 

zjedli ←zjeść jeść→ jedzą 

zaśpiewali ←zaśpiewać śpiewać→ śpiewają 

on zagrał ←zagrać grać→ on gra 

 
 
Bartek i Jarek zjedli śniadanie i przygotowują plan na 

wycieczkę w góry. 

 

Tata i mama poszli na wycieczkę w góry a teraz 

śpiewają przy ognisku.  

 

Wszyscy razem zaśpiewali piosenkę a teraz jedzą 

kolację. 
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Uzupełnij zdania 
 
Tata i mama …………………… zupę i teraz 

……………. drugie danie. 

Bartek i Jarek  ………………….. na wycieczkę 

w góry i teraz ……………… kolację. 

Mama i chłopcy …………………………… 

piosenkę a tata …………………………na gitarze. 

 

Wymyśl jeszcze trzy inne zdania 
…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 


