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Lekcja 9

1a. Proszę posłuchać i powtórzyć.

1b. Proszę uzupełnić zdania wyrazami z ramki.

1c. Proszę napisać, jakie to słowa? 1d. Proszę rozwiązać zagadki.

rodzina babcia dziadek ojciec matka brat siostra  wujek    ciotka  żona 
mąż wnuk wnuczka syn córka  rodzice rodzeństwo kuzyn kuzynka

0. Matka, ojciec, babcia, siostra to ............................ .

1. Matka matki to ……………....................................... .

2. Ojciec ojca to …………….....................................….. .

3. Brat ojca lub brat matki to ……....................………. .

4. Siostra ojca lub siostra matki to ……...............………. .

5. Brat i siostra to …….....................….................……. .

6. Ojciec i matka to ……...................................………. .

7. Syn ciotki to ……..……….......................................... .

8. Córka wujka to ……..….....................................……. .

rodzina

matka + ojciec = rodzice

brat + siostra = rodzeństwo

matka = mama 

ojciec = tata 

ciotka = ciocia

Uwaga! 

Mam dużą rodzinę

0. rabt – .........................

1. ceojci – .........................

2. astrosi – ........................

3. żąm – ............................

4. uczwnak – ....................

5. rakóc – .........................

Oto niezwykle łatwa zagadka.
Kim jest dla Ciebie syn 
Twego dziadka?

Ta dziewczyna i ten chłopak 
jedną mamę mają.

Odgadnij i powiedz prędko:
 jak ich nazywają?

ojciec

rodzeństwo

brat
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2b. Kim oni są? Proszę uzupełnić zdania. 

0. Teresa jest /kim?/ (babcia) ………………. Magdy, Filipa i Karola.

0. Leon jest  /kim?/ (dziadek) ………………..... Magdy, Filipa i Karola.

1. Magda jest ……….................……….. Filipa i Karola.

2. Karol jest ………..................……….. Filipa i Magdy.

3. Kamil jest ……….............................……….. Renaty.

4. Magda jest ………...............……….. Teresy i Leona.

5. Filip jest ……….............….....…….. Renaty i Kamila.

6. Magda jest ……….............……….. Renaty i Kamila.

babcią

dziadkiem

2a. Kto to jest? Proszę uzupełnić zdania na podstawie obrazka.

MagdaFilip   
Karol

0. Leon to ……........……..…… Renaty i …..……….............… 
Karola, Filipa i Magdy.

1. Teresa to …………..............…… Karola, Filipa i Magdy.

2. Karol to ………….......................………… Leona i Teresy.

3. Filip to ………….......................………… Magdy i Karola.

4. Magda to …………......................….…… Filipa i Karola.

5. Kamil to ………….......................................…… Renaty.

6. Renata to …………...............................………… Kamila.

7. Renata to …………................… Karola, Filipa i Magdy.

8. Magda to …………...................………… Teresy i Leona.

9. Renata i Kamil to ………....…… Karola, Filipa i Magdy.

10. Karol, Filip i Magda to ………….......................……… .

11. Karol, Filip, Leon, Renata to …………...........………… .

ojciec dziadekKamil   
Teresa Leon  

  Renata  

 REBUS

nt

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

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

b = ch ch = rodz
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3b. Proszę podkreślić 
prawidłową formę. 

3c. Proszę uzupełnić wyrazy. 

3a. Proszę uzupełnić tabelę 
według wzoru.

To jest rodzina. Mam rodzinę.

Biernik kogo? co? 0. Mam pies / psem / psa.

1. Kupuję zeszyt / zeszytu / zeszytem.

2. Rozumiem ten tekstem / tekstu / tekst.

3. Kocham moją siostra / siostrą / siostrę.

4. Widzę kot / kota / kotem.

5. Ona ma dzieckiem / dziecka / dziecko.

6. Rozumiem wujkiem / wujek / wujka.

a) rz, ż

__ona, mą__ , d__ewo, t__ydzieści, ksią__
ka, __yczenia, __yje

b) u, ó

wn__k, c __ rka, w__jek, samoch__d, 
k__zyn, __czeń

To jest... mam / kocham / 
lubię / znam

matka matkę

siostra

żona

 ojciec ojca

brat

kot

 zeszyt zeszyt

samochód

 dziecko dziecko

okno  

4a. Proszę uzupełnić tekst. 

To jest rodzina Janusza. On ma (babcia Helena)0 ....…...................….. i (dziadek Adam)1 
…................…..  …................….. . Janusz ma też (żona Ewa)2 …...............…..  ….................. 
i (córka Magda)3 ….......................…..  …......................….. . Robert to brat Janusza. 
On ma (żona Irena)4 …...................…..  ….......................….. i  (syn Jan)5 …....................…..  
…...................…......... . Rodzice Janusza to Dorota i Edward. Janusz bardzo kocha swoją 
(rodzina)6 ….......................….. .

babcię Helenę
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4b. Proszę uzupełnić drzewo rodziny Janusza. 

5. Proszę uzupełnić zdania według wzoru. 

Janusz

0. Kocham /kogo?/ (babcia) ….................................................. .

Idę /z kim?/ z (siostra) ........................…............................... . 

Piotrek i Basia są /kim?/ (Polak) ........................................... .Polakami

siostrą

babcię

1. Znam twojego (ojciec) …………..…...................….....................….. .

2. Mama widzi (babcia) ……………….............................................…. .

3. Jem kanapkę z (ser) ……….......…....................................…....……. .

4. Ojciec rozmawia z (syn) ………….....................................…...…….. .

5. Kochamy (wujek)  …………………..........................................……… .

6. Brat spaceruje z (rodzice) ……….........................................………. .

7. Ciocia pozdrawia (mama) …………....................................………… .

8. Ojciec kupuje (samochód) ……….....................................……….… .

9. Matka kocha (dziecko) ………………….....................................….... .

10.  Olga i Dima są (Ukrainiec) ……….….……...................................... .
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Jakiego masz brata?

6a. Proszę uzupełnić tabelę 
według wzoru. 

0. Masz mądrą / mądrego / mądry 

brata.

1. Tata kupuje nowego / nowy / nową 

samochód.

2. Kasia ma dużą / duża / dużego 

rodzinę.

3. Widzę czarny / czarną / czarnego 

psa.

4. Oglądamy ciekawego / ciekawy / 

ciekawe film.

5. Kocham swoją mała / małego / 

małą siostrę.

6. Czy lubicie nowy / nowego / nową

nauczyciela? 

6b. Proszę podkreślić 
prawidłową formę. 

6c. Proszę połączyć wyrazy i zapisać zdania.

6d. Proszę uzupełnić zdania. 

To jest... mam / kocham 
/ lubię / znam

ładna siostra ładną siostrę

nowa książka

stary ojciec starego ojca

 mały kot

nowy dom nowy dom

gruby zeszyt

małe dziecko małe dziecko

brązowe biurko

0. kocham 
1. widzę 
2. lubię 
3. mam 
4. rozumiem 
5. znam 

a) wesołego nauczyciela 
b) trudny tekst 
c) barszcz ukraiński 
d) czarnego kota 
e) małe dziecko 
f) nowy telewizor

0. ....................................................... . 
1. ....................................................... .
2. ....................................................... .
3. ....................................................... .
4. ....................................................... .
5. ....................................................... .

Kocham czarnego kota

0. To jest gruby kot. Mam .................................................................... .
1. To jest stary człowiek. Znam tego .................................................... .
2. To jest dobra uczennica. Widzę ........................................................ .
3. To jest wesołe dziecko. Lubię to ....................................................... .
4. To jest nowa nauczycielka. Mam ...................................................... .
5. To jest czerwony samochód. Kupuję ................................................. .

grubego kota
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7b. Proszę uzupełnić. 

7e. Proszę napisać i przeczytać. 

7c. Proszę połączyć.  

7a. Proszę posłuchać i powtórzyć.

7d. Co słyszysz? Proszę zaznaczyć.

20 – dwadzieścia 30 – trzydzieści 
40 – czterdzieści 

50 – pięćdziesiąt 
60 – sześćdziesiąt 
70 – siedemdziesiąt 
80 – osiemdziesiąt
90 – dziewięćdziesiąt

100 – sto 

20 – ……………............... ……………..............

21 – ……………............... ……………..............

22 – ……………............... ……………..............

23 – ……………............... ……………..............

24 – ……………............... ……………..............

25 – ……………............... ……………..............

26 – ……………............... ……………..............

27 – ……………............... ……………..............

28 – ……………............... ……………..............

29 – ……………............... ……………..............

49 – ……………............... ……………..............

87 – ……………............... ……………..............

36 – ……………............... ……………..............

76 – ……………............... ……………..............

44 – ……………............... ……………..............

99 – ……………............... ……………..............

69 – ……………............... ……………..............

53 – ……………............... ……………..............

dwadzieścia             jeden

dwadzieścia

dwadzieścia 

a) 64   87   96   56   100

b) 46   79   53   39   66

c) 36   57   49   86   99

d) 61   55   48   94   84

e) 54   80   41   66   92

f) 83   45   36   77   66

a) 34

b) 45

c) 88

d) 100

e) 56

f) 97

g) 72

h) 69

1) pięćdziesiąt sześć 

2) siedemdziesiąt dwa

3) osiemdziesiąt osiem

4) czterdzieści pięć 

5) sześćdziesiąt dziewięć 

6) trzydzieści cztery 

7) sto

8) dziewięćdziesiąt siedem

czterdzieści     dziewięć
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Ile masz lat?

8a. Proszę przeczytać. 

9a. Proszę przeczytać wpis na blogu Dominika.

(1) rok 

2, 3, 4  lata  

22, 23, 24  lata

x2, x3, x4  lata

a) Mały Piotruś ma tylko rok. 

b) Ola ma 3 lata, a Zuzia 5 lat. 

c) Dominika i Władek mają 12 lat. 

d) Ten stary samochód ma 24 lata, 

a tamten 29 lat. 

e) Ja mam ………….......  

8b. Proszę połączyć liczby 
z wyrazami: lat, lata.

8c. Proszę wpisać właściwą formę.

0. Ten stary samochód ma 14 ........ .
1. Moja babcia ma 69 ............. .
2. Mój pies ma 4 ............. .
3. Ten mały kot ma 2 ............. .
4. Mam 11 ............. .
5. Dziadek Igor ma 91 ............. . 

lat

latlata

212 5

8

81

33 1864

DOMINIK.NOWAK
DzieńZaDniem

  
22 III /piątek/
Moja rodzina
Cześć! Chcę Wam dziś przedstawić moją rodzinę. 
Moja babcia nazywa się Danuta Czerwińska, ona ma 68 lat i jest już emerytką.  
Jej mąż, czyli mój dziadek to Stanisław Czerwiński. On ma 70 lat i też jest już 
emerytem. Oni mają syna i córkę. Syn to mój wujek Antoni, a córka Krystyna to 
moja mama, ona ma 42 lata i jest nauczycielką. Wujek Antoni ma 34 lata i jest 
lekarzem. Żona wujka ma na imię Irena. Ona ma 32 lata i jest pielęgniarką. Ich syn, 
czyli mój kuzyn Wojtek chodzi ze mną do klasy. 
Mój ojciec ma na imię Krzysztof. On ma 45 lat i jest informatykiem. 
Wpiszcie informacje o mojej rodzinie w odpowiednie miejsca na drzewie  
i wyślijcie do mnie. Czekam na Wasze rysunki!
Pozdrawiam wszystkich! 
Dominik 

O mnie Moja klasa Strona główna Kontakt

DzieńZaDniem

5 – 21  lat   

25 – 31  lat

x1, x5, x6...  lat
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10. Proszę uzupełnić tekst. 

To jest rodzina Tomka. On ma (babcia Maria)0 ….......................….. ….......................….., 
ona jest (wesoła emerytka)1 …......................….. ….......................….., i (dziadek Stefan)2 
….........................…..  …........................….., on też jest (emeryt)3 …............................….. . 
Tomek ma też (mama Ewa)4 ….......................…..  ….......................….., (tata Jan)5 
….......................…..  ….......................….. i (rodzeństwo)6 ….......................….. : (siostra 
Magda)7 ….......................…..  ….......................….. i (brat Marek)8 ….........................…..  
…......................….. . Babcia Tomka ma 79 (rok)9 …............, a dziadek 82 (rok)10 …........ . 
Rodzice Tomka dużo pracują. Mama jest (miła pielęgniarka)11 ….......................….. 
….......................….., ona ma 46 (rok)12 ….......................….. . Tata jest (dobry lekarz)13 
….......................…..  ….......................….. i ma 48 (rok)14 ….............. . Siostra Tomka 
jest (wesoła studentka)15 ….......................…..  ….......................….., a brat (zdolny 
inżynier)16 ….......................…..  ….......................….. . Rodzina Tomka ma (stary pies)17 
….......................…..  ….......................….. Azora i (mały kot)18 …..........................…..  
….......................….. Puszka.

Mariębabcię
wesołą                    emerytką

Dominik Nowak
11 lat, 
uczeń

Danuta Czerwińska
68 lat, 

emerytka
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12b. Proszę zaznaczyć, które 
zdania są prawdziwe (P), 
a które nieprawdziwe (N).

12c. Proszę uzupełnić zdania.

Sto lat! Sto lat! 

11. Proszę posłuchać i zaśpiewać. 

Sto lat!
Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam!  
Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam!

Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam!
Niech żyje nam!

12a. Proszę przeczytać tekst. 

Urodziny 
Janek ma dzisiaj urodziny. To już 11 lat! Cała rodzina składa mu życzenia. 

Na przyjęciu jest dziadek Andrzej i babcia Ewa, ciocia Marta i wujek Marek.

Mama podaje tort czekoladowy. Każdy ma dla Janka prezent. Tato daje 

nowy rower, ciocia i wujek piękne, sportowe buty, a dziadek i babcia 

fantastyczny telefon. Wszyscy czekają na kuzyna Jarka. Już jest!  

Ma dla Janka ciekawą książkę. Teraz wszyscy śpiewają „Sto lat”.  

Jest bardzo miła impreza.

0. Janek kończy dzisiaj 12 lat P / N

1. Matka Janka ma na imię Ewa. P / N

2. Dziadek ma dla Janka telefon. P / N

3. Mama podaje tort owocowy. P / N

4. Janek dostaje od ojca nowy telefon. P / N

5. Kuzyn ma na imię Jarek. P / N

6. Cała rodzina śpiewa „Sto lat”. P / N

7. Kuzyn czyta ciekawą książkę. P / N

8. Urodziny Janka są nudne. P / N

0. Dzisiaj urodziny ma ………........……… .

1. Dziadek ma na imię ……….......……… .

2. Tomek ma ………...................……… lat.

4. Mama podaje ……….................……… .

5. Tata daje Jankowi ………..........….…… .

6. Ciocia i wujek dają Jankowi ………....… .

7. Telefon dają Tomkowi ……….......…… .

9. Kuzyn daje Tomkowi ………............… .

10. Cała rodzina śpiewa ………...........… .

Janek
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13. Proszę posłuchać nagrania, uzupełnić tabelę, a następnie 
podpisać zdjęcia.  

Imię Kim jest? Ile ma lat? Co ma?

Jola uczennicą 11 lat papugę

studentem 24 lata

17 lat kanarka

lekarzem rybki

Maria emerytką

Bartek 11 lat

0. .................................

1. .................................

2. ................................. 3. ................................. 4. ................................. 5. .................................

14. Proszę uważnie wysłuchać piosenki i odnaleźć słowa niezgodne 
z tekstem.  

Piosenka dla mamy i taty

Do kawiarni prowadzi, ................................. 0

skrzydła daje by marzyć, 

jest ze mną w każdy czas. ................................. 1

Zawsze wie co najlepsze,              

z nią się czuję bezpiecznie,

i już nie czuję się. ................................. 2

Moja dama pięknie dziś wygląda. ................................ 3

Tata mamę z miłością ogląda.

Wszyscy razem bardzo się lubimy. ................................ 4

Mamo! Tato! Życzenia Wam składamy!

przedszkola

Jola
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Weźmie się na ramiona. ................................. 5

wytłumaczy, przekona,

co z czego bierze się.

Na spacerze pomoże, ................................. 6

jak się jeździ po torze.

I bardzo silny jest. ................................. 7

Ojciec mój to wielki jest bohater. .................................8

Lubię kiedy idziemy na spacer.

Dzięki niemu nigdy się nie boję.

Tato to dla Ciebie bije oko moje! 

Słowa, muzyka i wykonanie: 
Przemysław Urbaniak

Projekt

Fonetyka i ortografia

Proszę narysować drzewo swojej rodziny (można wklejać zdjęcia) 
i opowiedzieć o niej w klasie. Proszę zorganizować konkurs 
na najładniejsze drzewo i najciekawszą opowieść.

Proszę słuchać i powtarzać.I

Proszę posłuchać i przeczytać.II

[ą, ę] [om, em] [on, en]

wąsy
wąż
gąska

ciężki
język
księżyc

gołąb
ząb
trąbka
gąbka

błąd
kąt
mądry
piątek

pędzel
tęcza
będę
ręce

bęben
zęby
głęboki
występ

Spadł bąk na pąk,

a pąk na strąk.

Pękł pąk, pękł strąk,

aż bąk się zląkł.3

a) b) c)


