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kółka   koła   górski

Nowy rower
Janek dostał od wujka rower górski. 
Gna na nim jak błyskawica. 
Nowy rower Janka ma kolorowe koła. 
Takie kółka to jest to!
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dół   w dole   z góry   swój

Nagle, co to? Kto zrobił ten dół?
Oj! Rower Janka jest w dole, a sam 
Janek? Janek zerka na swój rower 
z góry. 
– A gdybym tak zwolnił... – mówi Janek.
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idą   mają   z wąsami

Na ulicy
Mały Antek i tata idą na spacer. 
Mają wygodne buty. 
– Tato, na ulicy stoi policjant 
z wąsami. Co on tam robi? – pyta 
Antek. 
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idę   stoją   są   karę

– Sygnalizator jest zepsuty i policjant 
pilnuje ładu na ulicy – mówi tata. 
– To dlatego te auta stoją, a ja idę?
– Tak, bo tak nakazuje policjant. 
Takie są zasady. Kto łamie zasady, 
dostaje za karę mandat.
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szaliki   szafy   koszuli

Ale piękna wiosna!
Futra, grube palta i szaliki 
powędrowały do szafy. Adam jest 
tylko w kurtce, a jego tata nawet 
w samej koszuli.
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szpaki   pliszki   znasz

Adam i tata to ogrodnicy. Mają grabie 
i łopaty. Pracują od rana. Latem będą 
owoce tej pracy.
– Tato! – woła Adam. – Tam lecą ptaki!
– Tak – mówi tata. – Znam te ptaki. 
To szpaki i pliszki. A ty je znasz?
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wczoraj   promyczki   tęcza

Rysunek dla mamy
Marta namalowała wczoraj obrazek 
dla mamy. To ogródek. Rosną w nim 
krokusy. U góry są promyczki słonka 
i tęcza. 
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czarny   warkocz   czerwone

Marta maluje teraz mamę.  
Mama ma czarny gruby warkocz. 
Marta domalowuje jej czerwone korale. 
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samochody   hałasują   chyba

Na łące
Na łące obok drogi panika.
– Samochody tak hałasują! – woła 
kret. 
– I trują nas spalinami – dodaje 
mysz. 
A co to za chmury? To chyba dym!
Kto zapalił trawę? To zakazane!
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chmury   suchy   mech

– Ratunku! Kto nas uratuje? – wołają 
koniki polne i inne łąkowe owady. 
W dodatku obok jest las. Gdy iskra 
zapali suchy mech, to co wtedy?
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burza   strażacy   strażackie

Na pomoc!
W nocy była burza. Na mojej ulicy 
piorun zapalił stary pusty dom. 
Mój tata wezwał pomoc. Dwa wozy 
strażackie gnały na sygnale. 
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rzeki   pożar   żywioły

Strażacy brali wodę z rzeki. Gasili 
pożar do rana. 
Burza, pożar i huragan, czyli mocny 
wiatr, to potężne żywioły. Gdy szaleją 
żywioły, pomagają strażacy.
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koledzy   dzbany

Co to za zawody?
Tomek i Szymek to koledzy. Oglądają 
album. Pokazano w nim rozmaite 
zawody, dawne i obecne. Tu jest pan, 
który lepi z gliny dzbany i garnki. 
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dzwony   sadzonki

A tu inny pan. On odlewa dzwony 
z metalu. Tu pani wkłada do pudełek 
sadzonki sałaty. 
Ojej, jakie to zawody? Zapytajmy tatę.
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gęś   osioł   struś

Bez bałaganu
Gęś Gęgula to wielka mądrala. 
Zwołała całe podwórko i mówi tak:
– Od jutra zakazuję bałaganu. Koty 
za płoty. Osioł do stajni. Azor do budy. 
A struś do zagrody.
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prosię   świnka

I tak było. Tylko jedno uparte prosię 
nadal ryło nosem błoto. Jego mama 
świnka wyszła z chlewika i zrobiła 
porządek na podwórku.

21



cielaka   ćma   bociany

Młode, małe, miłe
Tadek jest w wesołym nastroju. 
Telefonował jego kuzyn Arek 
z radosnymi nowinami! Krasula ma 
małego cielaka w łatki. Jedna z jego 
łatek wygląda jak ćma.
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sześć   zobaczyć   ci

Bociany też mają młode. Kotka Mila 
ma małe kotki. A suka Bema ma 
sześć piesków. Tyle nowin!
– Chcesz zobaczyć nasze nowe 
zwierzęta? Zapraszam do nas! 
Pokażę ci je.
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zielony   ziemi   baziami

Wiosenna łąka
Miły jest wiosenny poranek na łące. 
Jest ciepło i świeci słonko. 
Trawa wygląda jak zielony dywan. 
Jest pokryta rosą. 
Z ziemi wyrastają kwiaty. 
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zioła   źrebak   źródełka

W oddali widać wierzby z baziami. 
Koza skubie młode zioła. 
Obok źrebak pije wodę ze źródełka. 
Nad łąką fruwają ptaki i motyle. 
Majowa łąka jest jak bajka.
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Sięgnij po następną część!

Znajdziesz w niej proste, zabawne 
opowieści najlepszych współczesnych 
autorów tekstów dla dzieci.  
Pomogą one siedmio- i ośmiolatkom 
nie tylko doskonalić umiejętność  
czytania coraz dłuższych tekstów,  
lecz także... samodzielnie odkrywać 
radość czytania.

„Zabawa z…” to seria, która…

• zamienia naukę w przygodę
• wciąga dzieci do wartościowej zabawy
• uczy samodzielnego pokonywania trudności
• pozwala na bieżąco cieszyć się postępami
• nagradza zaangażowanie dziecka
• daje poczucie sukcesu i motywuje do dalszej pracy 




