
                                                   Drodzy uczniowie! 

Przed nami długi, zielony maj, a za oknem wiosna w pełni. Kwitną drzewa owocowe, krzewy, 

pojawiają się wśród traw nowe wiosenne kwiaty. Ciesząc się pięknym, pachnącym majem 

przygotowałam dla Was na rozgrzewkę kilka „smacznych” zabaw, przy których możecie zrelaksować 

się po kolejnych dniach nauki.  

Owocowe zagadki 

1. Ma kształt żarówki, lecz wcale nie świeci. Gdy jest dojrzała, zjadają ją dzieci.   

2. Czerwone, pachnące, dojrzewają w lesie. Pójdziesz po nie w czerwcu, pełen dzban 
przyniesiesz.   

3. Wyrosły w ogródku na krzewach kuleczki małe, okrągłe. Są czarne, czerwone lub białe. Ze 
smakiem spożywasz dojrzałe.  

  

 

 

 



                        

 

                             

 



 

 

 

 

                                       



 

 

4. W mym ogródku rośnie krzak, który cierni wiele ma. Chyba nimi bronić chce zielone owoce 
swe.  

  

5. Kwaśne, rumiane, ogonek posiada.  Jesienią dojrzałe na ziemię spada.  

  

6. Kiedy drzewa swą ciemną czerwienią ozdobią, wtedy je chętnie jemy, a szpaki dziobią.  

  

7. Czerwieni się ze wstydu.  Dojrzewa na słonku. Wśród zielonych liści wisi na ogonku.  

  

8. Co to za owoc: tu i tam liście, a między nimi wiszą kiście. Kuleczki maleńkie, soczyste i 
słodziusieńkie.  

  

9. Dwie litery z „radia”, oraz „bar” dwa słowa, a z całości można kompot ugotować.   

  

10. Zbieraliście je w lesie, jedliście garściami. Teraz macie zęby malowane …..  

Odpowiedzi: 1. Gruszka; 2. Poziomki; 3. Porzeczki; 4. Agrest; 5. Jabłko; 6. Czereśnie; 7. Wiśnia; 

8. Winogrona; 9. Rabarbar; 10. Jagody.   

 



SPOTKANIE Z NELĄ MAŁĄ REPORTERKĄ i serią jej książek 

 

Kim jest Nela?   

Nela to  dziewczynka. To mała reporterka, a  właściwie mała podróżniczka. Zaczęła podróżować 
po świecie i nagrywać filmy, gdy miała pięć lat. Marzy o tym żeby zostać prezenterką 
podróżniczką.   

Nela Mała Reporterka – o czym jest ta seria?   

Książki Neli Małej reporterki to książki podróżnicze. W serii ukazało się już ponad dziesięć 
książek. Książki są lekkie i przyjemne. Napisane prostym językiem.  

Każda z nich ma około 10 rozdziałów. Każdy z nich poświęcony jest przygodom, które Nela 
przeżywa w różnych zakątkach Świata. Opowiada o pięknych miejscach, które odwiedziła i o 
fascynujących zwierzętach i ludziach, których zobaczyła.   

 Cała seria jest bardzo ładnie wydana. Każda strona jest zupełnie inna. W każdej książce 
znajdziecie dużo zdjęć, ale też ciekawych map, ilustracji czy grafik. Nie jest to sam tekst ze 
zdjęciami. Na prawdę z chęcią będziecie przeglądać kolejne strony.  

 PRAWDA CZY FAŁSZ?   

Przeczytaj uważnie poniższe zdania związane z różnymi  baśniami  i określ czy są one prawdą 

czy fałszem! Powodzenia!  

  



 

 

 



     

 

1. Książę po balu postanowił wyruszyć w świat w poszukiwaniu pięknej księżniczki. Dotarł do 
domu w którym mieszkał Kopciuszek. Zaczął mierzyć pantofelek, który o dziwo, pasował jak 
ulał na stopy wszystkich sióstr. Oo.…- zawołał Książę.  

2.  Zła królowa mrozu i wielkiego chłodu zamieniła serce chłopca w mały sopel lodu. I nic na to, 
moi drodzy, poradzić nie mogę- zanim Gerda znajdzie Kaja, długą przejdzie drogę.   

3.  Była dobra, była ładna, zgrabna, a w dodatku całkiem tycia, tyciusieńka i mieszkała w 
kwiatku nie lubiła mrozu, zimy, tylko ciepło lata i znalazła dom wśród elfów, hen na końcu 
świata.       

4.Tu gwar, radość i zabawa, pachną ciepłem święta, a tam kuli się dziewczynka z zapałkami, 
bosa i zmarznięta. Ale smucić się za bardzo chyba nie potrzeba, bo ją zaraz piękny książę na 
rączym rumaku zabierze do nieba.    

5. Do chatki weszła mała dziewczynka imieniem Czerwony Kapturek. Rozglądała się do dokoła. 
Zbliżyła się do łóżka. I zobaczyła…..wilka. Ale ten wilk  brzydkie ma zwyczaje gdy chce 
połknąć owcę to  babcię udaje!    

 6. Pośród szmaragdowej toni, w jasnych wód błękicie, wraz z siostrami wiodła słodkie i 
beztroskie życie. Aż tu miłość Syrenkę dopadła, taka nieszczęśliwa, jaka chyba się nie zdarza, 



tylko w bajkach bywa.  

7. Kto buty widział czerwone? Chodzi w jedną, w drugą stronę, to „miau!” – woła, oczy mruży, 
to poprawia but zbyt duży lub przy bucie sznurowadło?…Toż to kot, którego najmłodszy z 
synów w spadku dostał, zaś  pozostali bracia mieli  młyn i osła.  

8. Był braciszek i siostrzyczka  wielki apetyt mieli na pierniczka. Po lesie Jaś i Zosia chodzili, 
szukali, jagódki dla mamy zbierali.       

 9. Żył przed laty pewien książę. Z gwiazd mu wywróżono, że księżniczka najprawdziwsza 
będzie jego żoną. I niedobrze to dla księcia skończyć by się mogło, gdyby nie ziarenko grochu, 
które mu pomogło.  

10. Bardzo chciał być prawdziwym chłopcem, ale taki jego już był los, że gdy prawdę mówić 
zaczął, to wydłużał mus się nos!     

Calineczka    

 

 

       Dawno temu żyła sobie kobieta, która bardzo pragnęła mieć malutkie dziecko. Stara 
czarownica podarowała jej ziarenko, z którego wyrósł piękny kwiat, podobny do tulipana. 
Kobieta pocałowała kwiat, który otworzył się, i na jego dnie ujrzała maleńką dziewczynkę. Miała 
ona zaledwie cal, czyli około 2,5 cm wysokości, więc nazwano ją Calineczką. Calineczka bawiła 
się na stole, a spała w kołysce z łupiny orzecha. 

Pewnej nocy, gdy słodko spała, do pokoju wskoczyła wstrętna ropucha i porwała dziewczynkę. 
Ropucha zabrała ją do błotnego domu. Miała zostać żoną jej obrzydliwego syna. Ropucha i jej 
syn zostawili Calineczkę na liściu lilii wodnej na rzece i poszli przystrajać dom na wesele. Rybki, 
które przepływały obok, usłyszały płacz dziewczynki. Zrobiło im się jej żal, przegryzły łodygę i 
liść odpłynął wraz z nurtem rzeki. 

Calineczka płynęła z prądem i zachwycała się przepiękną okolicą. W pewnej chwili zauważyła 
motyla i oboje od razu przypadli sobie do gustu. Przymocowała go paskiem do liścia i tak 
płynęli. Nagle pojawił się wielki chrabąszcz i porwał ją na czubek drzewa. Wieczorem na 



drzewie zebrały się wszystkie chrabąszcze, obejrzały dokładnie Calineczkę i stwierdziły, że jest 
bardzo nieładna, choć w istocie była śliczna. W końcu chrabąszcz uwierzył, że jest brzydka, i 
odniósł ją na łąkę. Dziewczynka mieszkała na łące przez całe lato. 

Ale niestety, lato szybko minęło i nastała jesień. Trawy zwiędły, liście opadły, ptaki odleciały do 
ciepłych krajów, zrobiło się zimno. Calineczka marzła, sukienka jej się podarła i nie miała gdzie 
mieszkać. Spotkała mysz polną, która pozwoliła jej mieszkać u siebie w zamian za sprzątanie i 
opowiadanie bajek. 

Raz w tygodniu mysz odwiedzał kret. Dziewczynka bardzo mu się spodobała i postanowił się z 
nią ożenić. W korytarzu, między norką kreta a myszy, Calineczka znalazła martwą jaskółkę, 
zrobiła słomiankę, aby było jej miękko. Wtedy okazało się, że jaskółka żyje, jest tylko 
zmarznięta. Przez całą zimę Calineczka opiekowała się ptaszkiem, a wiosną wypuściła go na 
świat. Jaskółka, odlatując, pragnęła zabrać ze sobą Calineczkę, ale ona nie chciała zmartwić 
starej myszy swym odejściem. 

Latem zaczęły się przygotowania do wesela Calineczki z kretem. Mysz przygotowywała jej 
wyprawę ślubną. Dziewczynka wcale nie chciała wziąć ślubu z kretem, ponieważ go nie znosiła. 
Kiedy tylko nadarzyła się okazja, wymykała się z nory myszy, by podziwiać błękit nieba. 

Gdy nadeszła jesień, wyprawa Calineczki była już gotowa. Wkrótce miał się odbyć ślub, do 
którego bardzo namawiała ją mysz. Dziewczynka poszła pożegnać się ze słońcem i nagle ujrzała 
jaskółkę. Opowiedziała jej swoją smutną historię. Jaskółka zaproponowała, że zaniesie 
Calineczkę do ciepłych krajów, gdzie kwitną kwiaty, dojrzewają pomarańcze i fruwają motyle. 
Tak też się stało. W ciepłych krajach jaskółka pokazała Calineczce swój dom, posadziła ją na 
jednym z kwiatów, w którym miała zamieszkać. W kwiatach mieszkały elfy. Jeden z nich bardzo 
spodobał się Calineczce, a ona jemu. Był to książę elfów. 

Książę oświadczył się Calineczce, nazwał ją Maja. Elf i Calineczka pobrali się. Odtąd żyli długo 
i szczęśliwie. 

                                                            Miłej zabawy! 

                                                          Izabela Wojtasik 

                              


