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1. Przeczytaj wyrazy  i napisz je w krzyżówce w kolejności alfabetycznej. Odczytaj ha-
sło. Wykonaj polecenia.

2. Rozwiąż rebusy.

Pierwszego września

gwiazda, okulary, bilet, podkowa, akwarium, cytryna,
drabina, serweta, rolka, książka, fujarka, lizak

 Z ilu wyrazów składa się hasło krzyżówki?

 Zapisane rozwiązania podziel kreskami na sylaby.

 Ułóż zdanie z wyrazem z krzyżówki, w którym jest najwięcej liter.

 Policz i napisz, ile w krzyżówce jest wyrazów: 

dwusylabowych , trzysylabowych , czterosylabowych .

I

e → ó a → i     j    

f

uś → y      mień
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3. Rozwiąż zadania.

 Napisz dwoma sposobami datę dnia, w którym Magda ma do szkoły na godzinę 
10.00. 

 Napisz dwoma sposobami datę dnia, w którym dzieci najpóźniej mają przynieść 
zgodę rodziców na udział w szkolnym rajdzie. 

 Napisz dwoma sposobami datę dnia, w którym dzieci mają  spotkanie z policjantem.  

 W jakim dniu tygodnia odbędzie się szkolny rajd?

 Ile dni upłynie od 1 IX do dnia rajdu szkolnego? 

 Czy Magda i Michał chodzą do tej samej klasy?   TAK    NIE

 W jakim dniu tygodnia Michał ma grać mecz 
w piłkę ręczną? 

W szkole Magdy i Michała rozpoczęcie roku szkolnego dla 
trzecioklasistów odbyło się w czwartek, 1 września, w sali gimnastycznej. 
Magda i Michał pilnie notowali ważne informacje. Przeczytaj ich notatki.

Notatki Magdy Notatki Michała

• Jutro do szkoły na godzinę 10.00.
• W poniedziałek – spotkanie 

z policjantem.
• 8 IX – rajd szkolny.
• Do środy trzeba przynieść zgodę 

rodziców na udział w rajdzie.
• Mamy nową koleżankę.

• Spotkanie z policjantem 
w poniedziałek.

• Od jutra zajęcia od 8.00, w sali 21.
• Rajd szkolny za tydzień. 
• Zgoda rodziców na udział w rajdzie 

do środy.
• Nie było Bartka.
• Jutro o 14.00 mecz w piłkę ręczną. 
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II

1. Przeczytaj wiersz „Przed szkołą” i obejrzyj zdjęcie. Odpowiedz na pytanie.

    Przed szkołą
Przed szkołą czeka
dzieci gromada.
Jedno drugiemu 
coś opowiada.
A dzwonek dźwięczy, 
ile ma siły:
– Dobrze, że dzieci 
wreszcie wróciły!
Szkołę niezmiernie 
ich powrót cieszy,
bo cóż jest warta
szkoła bez dzieci.

Dlaczego szkoła się cieszy, że wakacje się skończyły?

ch –

cz –

dz –

dź –

dż –

sz –

rz –

 Podkreśl w wierszu wyrazy z dwuznakami. Napisz w liniach po jednym wyrazie ze 
wskazanymi dwuznakami. 

 Dopisz wyraz z dwuznakiem, którego nie ma w  wierszu.

Pod starym dębem
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2. Rozwiąż zadania.

3. Uzupełnij tabelę nazwami dni tygodnia.

Dzieci po wakacjach wróciły do szkoły we wrześniu. 
Który to miesiąc w roku?

Za ile miesięcy skończy się ten rok kalendarzowy?

Za ile miesięcy skończy się ten rok szkolny?

Czy rok szkolny i rok kalendarzowy to to samo?  TAK    NIE

Jest wrzesień. Za trzy miesiące ma się odbyć 
konkurs recytatorski. W jakim miesiącu się 
odbędzie?

Wychowawczyni podała dzieciom datę 
jednodniowej wycieczki klasowej – 
12 V. Napisz tę datę słownie.

W którym z kolei miesiącu roku 
szkolnego odbędzie się wycieczka?

Jeśli zakończenie roku szkolnego ma 
być 30 czerwca, to ile dni, licząc od 
następnego dnia po wycieczce, zostanie 
jeszcze do końca roku szkolnego?

Dzisiaj jest Wczoraj był/była Przedwczoraj był/była

poniedziałek

piątek

środa
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III

1. Odgadnij zagadki i rebusy, a dowiesz się, jakie miasta zwiedzały dzieci w czasie 
wakacji. Na mapie Polski napisz w okienkach przy nazwach miast inicjały imion 
dzieci, które je zwiedzały.

Maja zwiedziła

a

Tomek był w mieście, 
w którym hejnał z wieży 
brzmiał i wielki smok 
ogniem ział.

To miasto 
jest stolicą Tatr, 

a Filip tam  jadł.  

Jacek odwiedził

Lub

Antek odpoczywał A gdzie była Ola 
odgadniesz raz, dwa, 

gdy w jej imieniu 
wpiszesz „sztyn” zamiast „a”.

Opowiadamy o wakacjach

rale k → n

w .
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2. Napisz daty zwiedzania miast przez dzieci, zaczynając od najwcześniejszej. 

 Napisz imiona dzieci, które zwiedzały miasta na południu Polski.

 Napisz, w jakiej części Polski znajdują się pozostałe miasta.

 Maja zwiedzała Koszalin w poniedziałek. Które dziecko zwiedzało miasto w tym 
samym tygodniu? Jaki to był dzień tygodnia?

 Jacek wyjechał z Lublina 14.08. Ile dni był w Lublinie?

 Filip był w Zakopanem dwa dni. Napisz datę jego wyjazdu z miasta.

 Antek wrócił do domu 1 IX. Ile dni był w Zielonej Górze?

 Tomek był w Krakowie do ostatniego dnia miesiąca.
 Ile dni chłopiec był w Krakowie?

 Ola była w Olsztynie tydzień. Napisz datę jej wyjazdu z miasta.

Maja – 10 VII Ola – 13.08 Filip – 15 VII
Tomek – 22.07 Jacek – 10.08 Antek – 30 VIII
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7.

Zaułek słówek – wyrazy z ó

1. Napisz w krzyżówce nazwy zdjęć. Przeczytaj powstałe hasło.

IV

Zdjęcia: 1 siódemka, 2 słój, 3 żółtko, 4 
krówka, 5 żaglówka, 6 trójka, 7 wóz, 8 

ołówek.

 Pokoloruj pola z wpisanymi wyrazami zgodnie z kodem.

 Ułóż po jednym zdaniu z wyrazem z każdej grupy.

wyrazy z ó wymiennym. 
wyrazy z ó niewymiennym.
wyrazy z zakończeniami -ów, -ówka,  

5.

1.

2.

3.

4.

8.

6.
muuu...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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2. Rozwiąż zadania. Zaznacz godziny na zegarach i je zapisz. Napisz odpowiedzi do 
zadań. 

 Dzieci z klasy 3a o godzinie 10.05 zaczęły układać zagadki z wyrazami z „ó”.  
Zajęło im to 30 minut. Po 10 minutach przerwy rozpoczęły „Turniej wiedzy 
ortograficznej”. O której godzinie rozpoczął się turniej?

 Turniej składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap trwał kwadrans, a drugi 20 min. 
O której godzinie skończył się turniej?

 Ile czasu zajęły dzieciom z klasy 3a wszystkie te czynności?

Godzina rozpoczęcia 
układania zagadek

Godzina zakończenia 
układania zagadek

Godzina rozpoczęcia
 turnieju

.................................. .................................. ..................................

Godzina rozpoczęcia 
turnieju

Godzina zakończenie 
pierwszego etapu

Godzina zakończenia 
turnieju

.................................. .................................. ..................................

Odpowiedź:

Odpowiedź:


