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0 Dzień dobry!
My się już znamy… 6

1 Szkoda, że wakacje się 
już skończyły…

Przysłówek – powtórzenie; 
czas przeszły czasowników 
niedokonanych;
liczebniki główne 100-2000

Zwykły dzień – powtórzenie; 
relacjonowanie wydarzeń 
z przeszłości,
określenia czasu przeszłego: 
wczoraj, tydzień/miesiąc 
temu, rok temu, w ubiegłym 
roku, dawno temu, itp.

9

2 Mój dom

Przyimki:
w, na, przy + Mcs.;
nad, pod, przed, za, 
między + N.;
obok, koło + D.;
czasowniki statyczne 
i czasowniki dynamiczne 
z przyimkami

Miasto,
określanie miejsca 
i położenia,
pytanie o miejsce

16

3 Miś w szafie
Miejscownik – rzeczownik 
i przymiotnik liczby 
pojedynczej

Dom, mieszkanie,
meble i sprzęty domowe; 
określanie miejsca,
opis pokoju

20

4 Każdy ma jakiegoś 
bzika!

Narzędnik, biernik – 
powtórzenie;
deklinacja rzeczowników 
typu „zwierzę”

Zwierzęta – opis zwierzęcia 27

5 Wanda jest 
najmądrzejsza

Rozwijanie zdań 
pojedynczych

Zwierzęta – rozwinięcie 
leksyki 30

6 Do hymnu!

Czasowniki składać + B., 
maszerować, obchodzić + B., 
czas przeszły czasowników 
iść, pójść, chodzić

Święta państwowe,
obchody Dnia 
Niepodległości,
hymn RP

34

7 O Lechu i białym orle

Czas przeszły czasowników 
dokonanych, liczebniki 
porządkowe 30 – 2000, 
konstrukcje: W którym roku? 
(+ Msc.) W dwa tysiące 
drugim/Którego roku? (+D.) 
Dwa tysiące drugiego 

Życie człowieka – 
najważniejsze etapy życia, 
określanie daty rocznej;
leksyka związana 
z początkiem państwa 
polskiego (władca, król, 
chrzest, panować, zdobyć 
tereny)

40
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8 Dla każdego coś 
miłego!

Czasowniki oddać + B., 
wymienić + B., zwrócić + B.

Wybieranie odpowiedniego 
prezentu; reakcje pozytywne 
i negatywne po otrzymaniu 
prezentu

46

9

Wszystkiego 
najlepszego z okazji 

Świąt Bożego 
Narodzenia!

Czasowniki: ubierać + B, 
składać + B., kroić +B, 
smażyć +B.

Święta Bożego Narodzenia – 
symbole, zwyczaje, tradycje 50

10 Sylwester! Czasownik życzyć + D.
Zabawa sylwestrowa, 
składanie życzeń 
noworocznych

54

11 Będę gwiazdą rocka! Czas przyszły złożony Robienie postanowień 
noworocznych 57

12 Niech żyje bal! Czasowniki przebierać się 
za + B., szyć + B.

Zabawa karnawałowa – 
przygotowania do balu 
przebierańców

61

13 Walentynki! Czasowniki wyznawać + B., 
wstydzić się

Obchodzenie dnia 
zakochanych,
pisanie walentynki

64

14 Moja klasa - idziemy 
razem topić Marzannę

Dopełniacz posesywny (dzień 
wiosny) oraz wyrażający 
materiał: z czego? z papieru – 
powtórzenie

Przybory szkolne – 
powtórzenie;
leksyka związana z wiosną

68

15 Dzień wagarowicza 
Zdania współrzędnie 
złożone łączne, rozłączne, 
przeciwstawne i wynikowe

Klasa, życie szkolne; 
usprawiedliwianie się 72

16 Wesołych Świąt!
Czasowniki obchodzić + B., 
świętować + B.,
chodzić do +D./na +B.

Wielkanoc – symbole, 
tradycje, zwyczaje 76

17 Kolorowe pisanki 
w lany poniedziałek Czasownik życzyć + D. Obyczaje wielkanocne, 

pisanie życzeń z okazji świąt 79

18 Wycieczka do ZOO Narzędnik – rzeczownik 
i przymiotnik liczby mnogiej

Zwierzęta dzikie i egzotyczne, 
leksyka związana z ogrodem 
zoologicznym,
opis zwierzęcia, 
formułowanie pytania 
i zagadki

81



19 W lesie i na stepie

Określanie miejsca:
w, na + Msc.;
zdanie podrzędnie złożone 
wyrażające przyczynę 
(ze spójnikiem bo)
i cel (ze spójnikiem żeby)

Przyroda, elementy 
geografii (góra, jezioro, step, 
półwysep),
określanie środowiska 
naturalnego dzikich zwierząt, 
charakterystyczne części ciała 
zwierząt

86

20 Majówka

Użycie zaimków (ten, ta, to, 
taki, taka, takie, tu, tam, tak, 
tyle, wtedy, tędy, tamtędy) 
i przyimków (stąd, dotąd) 
w zdaniu

Święto Konstytucji 3 maja, 
leksyka związana 
z funkcjonowaniem państwa

89

21 Byłem pierwszy 
na mecie! 

Liczebniki porządkowe – 
powtórzenie

Sport, zawody sportowe, 
nagradzanie, nagrody 
i prezenty okolicznościowe; 
Dzień Matki

95

22 Czarodziejska skrzynka 
czy pożeracz czasu?

Zaimki pytajne jak? który? 
kim? z kim? którędy? gdzie?, 
formułowanie pytań

Sprzęt radiowo-telewizyjny, 
telewizja, programy 
telewizyjne; wyrażanie opinii 

99

23 „Masz rację, Mariola 
jest inna”

Powtórzenie rodzaju 
przymiotnika;
konstrukcja: czuję się 
szczęśliwa, jestem 
zadowolony

Emocje,
opis stanów emocjonalnych 104

24 Mam prawie
same piątki!

Rzeczowniki odliczebnikowe. 
Tryb rozkazujący – pasywnie

Powtórzenie nazw miesięcy, 
porównanie świadectw – 
ukraińskiego i polskiego, 
rady na wakacje

108

25 Mam tak samo jak ty, 
miasto moje a w nim… Gdzie vs. dokąd

Moje miasto, mój okręg 
(atrakcje turystyczne, szkoły, 
uczelnie, zabytki, itp.)

112

26
Przepraszam, jak dojść 

do Czekoladowej 
Kamienicy?

Dopełniacz liczby 
pojedynczej – powtórzenie

Pytanie o drogę. 
Wskazywanie drogi
(na przykład: Jak dojść 
do centrum miasta? itd.), 
czytanie mapy

116

27 „A to feler” – 
westchnął seler

Zaimki dzierżawcze – 
powtórzenie

Na wsi, warzywa –
opis, kształt, smak 120

28 „Dobrze, proszę: 
nawlecz igłę”

Mianownik i biernik 
l.mn. rzeczowników 
i przymiotników 
niemęskoosobowych

Dźwięki wydawane przez 
zwierzęta,
opis zwierzęcia – 
powtórzenie

124



Rozwiązania ćwiczeń, materiały dodatkowe, test końcowy oraz rady dla nauczycieli znajdą Państwo 
w książce elektronicznej pt. „Materiały uzupełniające do podręcznika”, którą można pobrać 
ze strony internetowej Fundacji „Wolność i Demokracja” http://wid.org.pl/.

29 Grunt to dobre 
wychowanie!

Utrwalenie wcześniej 
poznanych struktur

Nazwy naczyń,
leksyka związana 
z nakrywaniem do stołu

130

30 A co na deser?
Biernik – powtórzenie.
Czasowniki: wolno, trzeba, 
można, warto, powinno się 

O zachowaniu przy stole.
Odmowa, prośba, 
propozycja, zgoda

134

31 Co będziemy robić 
w Warszawie?

Czas przyszły prosty, 
aspekt czasownika w czasie 
przyszłym

Przygotowania do podróży, 
pakowanie walizki, lista 
rzeczy, ubrania

138

32
Konduktorze 

łaskawy, zabierz nas 
do Warszawy!

2, 3, 4 złote, 5-21 
złotych, dopełniacz l.mn., 
powtórzenie liczebników 
porządkowych – godziny

Kupowanie biletu przez 
internet,
Która godzina?

143

33 Na dworze deszcz, 
ale w sercu wiosna Miejscownik – powtórzenie 

Opowiadanie o podróży, 
szukanie informacji 
w internecie, kierunki 
geograficzne, pogoda

150

34 W moich snach 
wciąż Warszawa...

Powtórzenie wiadomości 
o aspekcie czasownika

Zabytki warszawskie, 
informacje o Polsce 153

35 Gdyby kózka 
nie skakała… Czasownik boleć

Części ciała i części twarzy.
Frazeologia i przysłowia 
związane ze zdrowiem

157

36 Na sygnale Zaimek osobowy w bierniku – 
powtórzenie

Ostry dyżur, lekarstwa –
kartka z pamiętnika 162

37 Zostawiłem tam 
kolorowe sny

Rekcja czasowników 
o znaczeniu wracać

Internet (podawanie adresu 
internetowego), podstawowa 
leksyka związana z szukaniem 
informacji w internecie, 
wysyłanie kartki pocztowej, 
Warszawa w tle

166

38 A dziadkowi Małego 
Powstańca!

Celownik liczby pojedynczej 
i mnogiej

Kupowanie pamiątek, kryteria 
doboru prezentów 171

39 Powtarzamy! 175


	



