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SZCZERZE O NUMERZE

3Jakie kompetencje rozwija „Świerszczyk”? Sprawdź na www.swierszczyk.pl

Kochani! 
Cały ten numer świergocze, tiu-tiurli, ćwir-ćwiruje i klekocze! Oto śpiewa 
dla Was urocza „Ptasia szajka” – tak nazywa tę skrzydlatą rodzinę Rafał Witek 
w rubryce Wierszykowo. W Wielkim czytaniu Wojciech Widłak przedstawia 
niezwykłą „Historię o ptasim władcy”, a w Małym czytaniu rozważamy  
wyższość fruwania nad lataniem. No bo jeśli ptak nie lata, tylko fruwa,  
to zamiast ptasich odlotów powinny być odfruwy… Tak czy siak, chodzi 
o ptasie wędrówki – o nich również piszemy. Mamy też, rzecz jasna,  
konkurs i grę. I jak to wszystko cudnie jest narysowane! Każdy z naszych  
artystów widzi ptaszory inaczej. Och, po prostu mdlejcie z zachwytu!
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Małgorzata Strzałkowska
MAŁE CZYTANIE

Wiosenne powroty
Na  zakwitły białe stokrotki, fioletowe krokusy i złote podbiały. 

– O! Tam lata  – zawołał nagle Adam.

– Jak to: lata? – spytał Kamil.

– No, po prostu! Wraca do nas z Afryki! – odparł Adam. 

– Wiem! Ale: lata? To pomyłka! Ptak fruwa! Na pewno fruwa, 

bo ma  – odparł Kamil.

– Racja! – wpadła mu w słowo Agata. – Lata samolot, balon, latawiec, 

rakieta, helikopter, . A ptak fruwa.

– A pilot lata? – dopytywał Adam.

– Lata – oznajmił Kamil.

– A kto lub co fruwa? – dopytywał dalej Adam.

– Biedronki, , osy, motyle, , , , 

mole, komary… No i ptaki – wyrecytował Kamil. 

– A kres lata to pora na odloty … – dodała ze smutkiem Agata.

– Tak… – pokiwał głową Kamil.

– Jakie odloty? To pomyłka! – zaprotestował Adam.

– Pomyłka? – zawołali Agata i Kamil.

– No tak! Bo skoro ptak fruwa, to odfruwy! Tak nakazuje logika – 

zawyrokował Adam.

– To dopiero problem! – zaklekotał wesoło .
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Pokaż, gdzie chowają się: 
„ą”, „ź”, „ci”, „rz”, „ni”, „sz”, „cz”, „ż”, „ch” i „ó”.

Pod obrazkami ukryły się słowa, 
a w słowach – litery.

Zilustrow
ała Beata Zdęba



strefę rymów 
rekomenduje
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Rafał Witek

Ptasia szajka
Bocian i skowronek,
czapla, jerzyk, czajka… 
Oto klan wędrowców,
czyli ptasia szajka. 

Pierwszy straszy żaby,
drugi głośno śpiewa,
trzeci brodzi w wodzie,
czwarty woli drzewa. 

Piąty się przyczaja 
w polu lub na łące.
Szósty, siódmy, ósmy…
Ich są tam tysiące!

Ledwie się zjawiają,
niosą z sobą wiosnę. 
Też chcę być w tej szajce,
kiedy już dorosnę!
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RYSUNKOWO
Na dużych kratkach narysuj 

identycznego  ptaka-dziwaka,  
jak na wzorze. Uważnie licz kratki.
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Monika Hałucha

Baśniow
a gimnastyka w

 dw
óch językach

Monika Hałucha

Monika Hałucha
ilustracje: Anita Graboś

Baśniowa
w dwóch językach
gimnastyka

NOWE ZABAWY

gra pla
nszowa 

w środku
skłania do czytania

KsiązkoGra

Rysunkowe 
aktywności
w dwóch językach
teraz w nowej 
książce!

WYDANIE  

SPECJALNE



POLECA

ŁAMIGŁÓWKI

czyli ponad  

50 STRON  
AKTYWNOŚCI  
dla tych, którzy lubią 
główkować

Szukaj w kwietniu, maju i czerwcu w kioskach
lub wejdź na www.sklep.nowaera.pl i zamów!

WYDANIE  

SPECJALNE

A do tego 
świerszczykowa gra 

pamięciowa – rozrywka 
i wyzwanie 

dla całej rodziny!

A W NICH

LABIRYNTY

 WYSZUKANKI

ZADANIA 
LOGICZNE

KRZYŻÓWKI

WYTĘŻ WZROK
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ŚWIERSZCZYK BAJETAN
Melania Kapelusz

Odlot

Zamknij oczy i wymień wszystkie osoby, które rozmawiały 
z Dzięciołem Piotrkiem.

– Do domu. No, puść mnie, szybko.

– Najpierw musisz nam wytłumaczyć, co się dzieje – powiedziała 

Pola. – Martwimy się o ciebie.

– Martwicie? – zdziwił Piotrek. – Zupełnie niepotrzebnie. Zresztą  

już wkrótce nie będziecie mieć żadnego powodu, aby się mną 

przejmować. Naprawdę.

– Dlaczego? – Karolowi zakręciła się łza w krokodylim oku.

Jakiś czas temu zauważyliśmy, że Dzięcioł dziwnie się zachowuje. 

Nie chciał się z nami bawić, spóźniał się do szkoły, a czasem 

nawet miał nieodrobione zadanie. Dwa dni temu widziałem, jak 

wychodził ze sklepu z używanymi rzeczami, taszcząc wielkie walizki. 

Postanowiliśmy z nim porozmawiać. 

– Hej, poczekaj chwilę – zawołałem do niego, widząc, że w pośpiechu 

wybiega ze szkoły.

– Nie mam czasu! – krzyknął.

– Dokąd tak pędzisz? – Zenon zastąpił mu drogę.
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ZROZUMIEC
swiat     

Napisała 
Melania Kapelusz

ZIlustrował Marcin Bruchnals
ki

Teraz także w książce

Użyj palca jako wskaźnika i wodząc nim po tekście, 
policz wszystkie litery „e” pod obrazkiem na tej stronie.

Piotrek rozwinął skrzydła i poleciał, nie czekając ani chwili dłużej. 

Z kieszeni wypadła mu jednak kartka. Ozdobnym pismem było 

na niej wykaligrafowane:

Witamy wspaniałego kolegę, prawdziwego ptaka nad ptakami, 

który wraca do nas po długiej wędrówce!

– Co to może być? – zastanawiał się Osiołek.

– Już wiem – wykrzyknąłem. – To powitalny plakat zrobiony przez 2c. 

Czekają na przylot swojego kolegi, Elka.

– Dobrze, powiem. I tak prędzej czy później się dowiecie. 

Odlatuję. Odlatuję do ciepłych krajów. To jest zupełnie 

naturalne. Ptaki tak mają. Dlatego i ja tak zrobię.

– Jeśli jest ci zimno – zameczała Matylda – mogłabym ci 

zrobić na drutach wełniany sweter.

– A poza tym teraz jest wiosna– zionął Antoni – i z każdym 

dniem robi się coraz cieplej.

– To fakt – przyznał Dzięcioł – może się trochę zagapiłem. Ale trudno. 

Nie będę się narażał na wasze drwiny. I drwiny innych ptaków.
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Nie było chwili do stracenia. Musieliśmy działać. Wypożyczyliśmy 

z biblioteki książkę pod tytułem „Ptaki osiadłe i ptaki wędrujące”. Każdy 

przeczytał jeden rozdział. Zrobiliśmy wielką naradę i już wiedzieliśmy, 

że jedne gatunki ptaków odlatują na zimę do ciepłych krajów, a inne 

spędzają cały rok w tym samym miejscu. Następnego dnia rano zjawiliśmy 

się pod dziuplą. Piotrek wytaszczył właśnie walizki przed dom. 

– Nigdzie nie pojedziesz, dopóki nie przeczytasz naszego listu – 

powiedział Pumpus.

Powiedz, jak myślisz, co było napisane w liście do Piotrka.

Dzięcioł niechętnie wziął kopertę i zabrał się do roboty. Czytał 

i czytał, a oczy otwierały mu się coraz szerzej.

– A ten Elek – odezwał się w końcu – co to za ptak?

– Bocian, ośle – odparł Klemens i wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem.
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ZADANIA DO WYKONANIA:
1.   Wpisz do wyszukiwarki: Biskupin grafika i zobacz, jak prawdopodobnie wyglądała 

pierwsza polska osada.
2. Powiedz, co wiesz o swoich prababciach i pradziadkach.
3. Narysuj tyle jaj lub piskląt praptaka, ile masz lat.
4. Ułóż co najmniej pięć wyrazów z liter zawartych w słowie: historycznie.

KOTEK MAMROTEK – Pra! Pra!

Rozmyślam 
o praptaku.

Nad czym pracował?

napisała Małgorzata Węgrzecka

zilustrował Kacper Dudek

Czego pragnął? Co praktykował?



15miejsce na rysunek jaj lub piskląt praptaka

Pra… pra… prawdę mówiąc, nie każde 
„pra” znaczy, że coś jest „pra”.

Prażyć?

Czy lubił prać?

Kto zna dzieje 
i pradzieje, 
lepiej rozumie, 
co się dzieje.

Prasować?



ZACZAROWANE OBRAZKI
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 Znajdź na obrazku spodeczek, grzebień,
 papugę z czubem, skrzydła książkowe,
 skrzydło z papieru, dwa żółte ptaszki
 oraz trzy ptaszki pomarańczowe.

Znajdź trzy widelce, dwie śrubki, pędzel, 
cukierkowego ptaszka, bociana
i trzy palety – dwie z nich są brudne,
a trzecia czysta, niezapaćkana.
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MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA
ikona polskiej literatury dla dzieci – autorka ponad 150 uwielbianych 

i wielokrotnie nagradzanych książek

przedstawia 
sprawdzoną metodę nauki i doskonalenia czytania

STRZAŁKA – skuteczne narzędzie do czytania i ćwiczenia oka i ręki
• przyzwyczaja wzrok do podążania za tekstem,

patrz: instrukcja obsługi strzałki na początku książki

• pomaga znaleźć poszukiwane elementy – dziecko szuka na dużym
obrazku postaci i przedmiotów wymienionych w wierszu

WIERSZE Z INSTRUKCJAMI – sprawdź, co zrobić z obrazkami!
• wiersze utrwalają rytm języka i uczą pięknej polszczyzny

• wykonywanie poleceń zawartych w tekście uczy czytania ze zrozumieniem

• bogate w szczegóły ilustracje rozwijają wyobraźnię i kreatywność

W serii ukazały się także:

MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA
ikona polskiej literatury dla dzieci – autorka ponad 150 uwielbianych 

i wielokrotnie nagradzanych książek.

przedstawia 
sprawdzoną metodę na naukę i doskonalenie czytania

STRZAŁKA – skuteczne narzędzie do czytania 
      i ćwiczenia oka i ręki

• przyzwyczaja wzrok do podążania za tekstem 

• zachęca do wybrania jednego ze sposobów czytania,  
  patrz: instrukcja obsługi strzałki na początku książki

• zamienia czytanie we wspaniałą przygodę

WIERSZE Z OBRAZKAMI – czyta się samodzielnie lub z rodzicami!

• obrazki w tekście uatrakcyjniają samodzielną lekturę 
i ułatwiają rodzinne czytanie

• wiersze utrwalają rytm języka i uczą pięknej polszczyzny

logotypy
patronów

W serii ukazały się także:
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MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA
ikona polskiej literatury dla dzieci – autorka ponad 150 uwielbianych 

i wielokrotnie nagradzanych książek. 

przedstawia 
sprawdzoną metodę na naukę i doskonalenie czytania

STRZAŁKA – skuteczne narzędzie do czytania i ćwiczenia oka i ręki
• przyzwyczaja wzrok do podążania za tekstem, 

patrz: instrukcja obsługi strzałki na początku książki

• pomaga znaleźć poszukiwane elementy – dziecko szuka na dużym 
obrazku liter wymienionych w wierszu

WIERSZE Z INSTRUKCJAMI – sprawdź, co zrobić z literami!
• wiersze utrwalają rytm języka i uczą pięknej polszczyzny

• wykonywanie poleceń zawartych w tekście
 uczy czytania ze zrozumieniem

• bogate w szczegóły ilustracje rozwijają wyobraźnię i kreatywność

W serii ukazały się także:

Wydawca Patroni medialni

logotypy patronów

Cena 19,90 zł

www.sklep.nowaera.pl

MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA
– ikona polskiej literatury dla dzieci – autorka ponad 150 uwielbianych 

i wielokrotnie nagradzanych książek. 

przedstawia 
sprawdzoną metodę na naukę i doskonalenie czytania

STRZAŁKA – skuteczne narzędzie do czytania i ćwiczenia oka i ręki
• przyzwyczaja wzrok do podążania za tekstem, 

patrz instrukcja obsługi strzałki na początku książki

• pomaga znaleźć poszukiwane elementy – dziecko szuka na dużym 
obrazku postaci i przedmiotów wymienionych w wierszu

WIERSZE Z INSTRUKCJAMI – sprawdź, co zrobić z obrazkami!
• wiersze utrwalają rytm języka i uczą pięknej polszczyzny

• wykonywanie poleceń zawartych w tekście uczy czytania ze zrozumieniem

• bogate w szczegóły ilustracje rozwijają wyobraźnię i kreatywność

W serii ukazały się także:

Wydawca Patroni medialni

logotypy patronów

Cena 19,90 zł

zaczarowaneOBRAZKI
MAŁGORZATA STRZAŁKOW

SKA

www.sklep.nowaera.pl

zaczarowaneLITERY
MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA

MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA– ikona polskiej literatury dla dzieci – autorka ponad 150 uwielbianych i wielokrotnie nagradzanych książek. 

przedstawia sprawdzoną metodę na naukę i doskonalenie czytania

STRZAŁKA – skuteczne narzędzie do czytania i ćwiczenia oka i ręki

WIERSZE Z INSTRUKCJAMI – sprawdź, co zrobić z obrazkami!• wiersze utrwalają rytm języka i uczą pięknej polszczyzny• wykonywanie poleceń zawartych w tekście uczy czytania ze zrozumieniem• bogate w szczegóły ilustracje rozwijają wyobraźnię i kreatywność

• przyzwyczaja wzrok do podążania za tekstem – patrz instrukcja obsługi strzałki na początku książki• pomaga znaleźć poszukiwane elementy – dziecko szuka na dużym obrazku elementów wymienionych w wierszu

W serii ukazały się także:

Wydawca Patroni medialni logotypy patronówCena 19,90 zł

www.sklep.nowaera.pl

www.sklep.nowaera.pl

Cena 19,90 zł
Patroni medialni:

Teraz także w książce
Małgorzata Strzałkowska

Frrrrrrrrrrrrrrrrrr!
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Znajdź flet, bumerang, koronę pawia,
okrągły tułów mandarynkowy, 
deskę, łyżeczkę, korek i lupę,
i kolorowy ogon kredkowy.

Znajdź dwa kluczyki oraz dwie szyszki,
i zwierzę*, które ma parę skrzydeł,
lecz chociaż świetnie latać potrafi
to nie należy do ptaszydeł.
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* czarny, z „rogami”, 
do góry nogami



UKRYTE SŁOWA
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(jaskółki, gniazda, dachami)

(skowronkom, słońce, bratki, osy)

JASKÓŁKI

Już                        powróciły,

nowe                         ulepiły

i kołują nad                      ,

ciesząc się, że znów są z nami!    

SKOWRONKI

Wesolutko jest                   ,

kiedy           lśni nad łąką!

Kwitną            , brzęczą            , 

więc śpiewają wniebogłosy!

Małgorzata Strzałkowska

MAŁGORZATA 
STRZAŁKOWSKA

ILUSTRACJE

Agn ieszka  Żelewska

SŁOWA    n
owe ukryte

Teraz także w książce

Wiosenna rozmowa
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Zilustrowała Agnieszka Żelewska

(trznadel, sośnie, samolot)

(Czajka, chmury, deszcz)

(bocian, Żabo, nogi, Żaba, wody)

TRZNADLE

Mały           stał na           . 

i szczebiotał coś donośnie,

bo             w górze latał,

a on myślał, że to tata.

CZAJKI

              skrzydłem czubek chroni,

piskiem                    chce przegonić,

bo gdy            kap! kap! na piórka,

czajce niszczy się fryzurka.

BOCIANY

Wołał            długonogi:

–        ! Masz mi umyć          !

       oczy wytrzeszczyła

i do          chlup! wskoczyła.
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Znajdź:

W ptasiej krainie

UKRYTE OBRAZKI
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Ptasie spotkanie

sponsor nagród:

Jury redakcyjne wyłoni 50 najciekawszych prac. Wyniki konkursu ogłosimy na 
naszej stronie internetowej i fanpage’u (Świerszczyk dla dzieci) na Facebooku. 
Regulamin dostępny na www.swierszczyk.pl

Krótkie gatki to komiksy i książki obrazkowe dla czytelników od lat 2 do 12. 
To tytuły przykuwające uwagę, budzące emocje, wzbogacające wiedzę o świecie. 
Zapraszamy na www.kultura.com.pl  

„Świerszczyk” 
Al. Jerozolimskie 146 D
02-305 Warszawa

przygotuj swoją pracę na papierze
pobierz ze strony www.swierszczyk.pl/konkurs 
formularz zgłoszeniowy
wypełnij formularz i naklej go na odwrocie pracy 
do 05.05.2020 r. prześlij swoją pracę i formularz 
na adres:   

Wyobraź sobie, jak mogłoby wyglądać takie 
spotkanie i to narysuj.

Tym razem Świerszczyk 
Bajetan wyrusza na wyprawę 
do dżungli i spotyka tam 
ptaka – dziwaka. 

W 2020 roku magazyn „Świerszczyk” obchodzi 
75. urodziny. Z tej okazji w każdym numerze  
ogłaszamy konkurs z nagrodami. 
Oto czwarty z nich!

Do wygrania 50 nagród:
10 x „Detektyw Miś Zbyś. Skarb kapitana Czarnofutrzastego” 
10 x „Ryjówka przeznaczenia” 
10 x „Hotel dziwny” 
10 x „Pszczółka”  
10 x „Jaś Ciekawski. Podróż przez dżunglę”

Uwaga, konkurs!



ZWARIOWANE LITERY
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Czwarta skacze po ulicy, 
ósma wraca z zagranicy, 
szósta zmyka przed kocurem, 
a czternasta dziobie chmurę. 

Druga ćwierka do lusterka, 
trzecia wzdycha do cukierka, 
pierwsza czyści szczotką skrzydło, 
a trzynasta zjada mydło. 

Do dwunastej bzyczy mucha, 
jedenasta z siódmą grucha, 
a dziesiąta żegna ciocię, 
która wpadła tu w przelocie. 

Piąta szuka w kufrze piórek, 
zaś dziewiąta zbiera chórek, 
bo uwielbia w chórku kwilić,
świstać, gwizdać i pirpilić.
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MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA
ikona polskiej literatury dla dzieci – autorka ponad 150 uwielbianych 

i wielokrotnie nagradzanych książek 

przedstawia 
sprawdzoną metodę nauki i doskonalenia czytania

STRZAŁKA – skuteczne narzędzie do czytania i ćwiczenia oka i ręki
• przyzwyczaja wzrok do podążania za tekstem, 

patrz: instrukcja obsługi strzałki na początku książki

• pomaga znaleźć poszukiwane elementy – dziecko szuka na dużym 
obrazku liter wymienionych w wierszu

WIERSZE Z INSTRUKCJAMI – sprawdź, co zrobić z literami!
• wiersze utrwalają rytm języka i uczą pięknej polszczyzny

• wykonywanie poleceń zawartych w tekście
 uczy czytania ze zrozumieniem

• bogate w szczegóły ilustracje rozwijają wyobraźnię i kreatywność

W serii ukazały się także:

MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA 
ikona polskiej literatury dla dzieci – autorka ponad 150 uwielbianych 

i wielokrotnie nagradzanych książek. 

przedstawia 
sprawdzoną metodę na naukę i doskonalenie czytania

STRZAŁKA – skuteczne narzędzie do czytania 
      i ćwiczenia oka i ręki

• przyzwyczaja wzrok do podążania za tekstem 

• zachęca do wybrania jednego ze sposobów czytania,  
  patrz: instrukcja obsługi strzałki na początku książki

• zamienia czytanie we wspaniałą przygodę

WIERSZE Z OBRAZKAMI – czyta się samodzielnie lub z rodzicami!

• obrazki w tekście uatrakcyjniają samodzielną lekturę 
i ułatwiają rodzinne czytanie

• wiersze utrwalają rytm języka i uczą pięknej polszczyzny

logotypy 
patronów

W serii ukazały się także:
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Cena 19,90 zł

www.sklep.nowaera.pl

MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA 
– ikona polskiej literatury dla dzieci – autorka ponad 150 uwielbianych 

i wielokrotnie nagradzanych książek. 

przedstawia 
sprawdzoną metodę na naukę i doskonalenie czytania

STRZAŁKA – skuteczne narzędzie do czytania i ćwiczenia oka i ręki
•  przyzwyczaja wzrok do podążania za tekstem, 

patrz instrukcja obsługi strzałki na początku książki

•  pomaga znaleźć poszukiwane elementy – dziecko szuka na dużym 
obrazku postaci i przedmiotów wymienionych w wierszu

WIERSZE Z INSTRUKCJAMI – sprawdź, co zrobić z obrazkami!
• wiersze utrwalają rytm języka i uczą pięknej polszczyzny

• wykonywanie poleceń zawartych w tekście uczy czytania ze zrozumieniem

• bogate w szczegóły ilustracje rozwijają wyobraźnię i kreatywność

W serii ukazały się także:

Wydawca Patroni medialni

logotypy patronów

Cena 19,90 zł
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www.sklep.nowaera.pl

zaczarowane LITERY
MAŁGORZATA STRZAŁKOW

SKA

MAŁGORZATA STRZAŁKOWSKA 
– ikona polskiej literatury dla dzieci – autorka ponad 150 uwielbianych 

i wielokrotnie nagradzanych książek. 

przedstawia 
sprawdzoną metodę na naukę i doskonalenie czytania

STRZAŁKA – skuteczne narzędzie do czytania i ćwiczenia oka i ręki

WIERSZE Z INSTRUKCJAMI – sprawdź, co zrobić z obrazkami!

• wiersze utrwalają rytm języka i uczą pięknej polszczyzny

• wykonywanie poleceń zawartych w tekście uczy czytania ze zrozumieniem

• bogate w szczegóły ilustracje rozwijają wyobraźnię i kreatywność

• przyzwyczaja wzrok do podążania za tekstem – patrz instrukcja obsługi 

strzałki na początku książki

• pomaga znaleźć poszukiwane elementy – dziecko szuka na dużym 

obrazku elementów wymienionych w wierszu

W serii ukazały się także:

Wydawca Patroni medialni

logotypy patronów

Cena 19,90 zł

www.sklep.nowaera.pl

Patroni medialni:

www.sklep.nowaera.pl

Cena 19,90 zł

Teraz także w książce
Małgorzata Strzałkowska

Latam z polotem
tam i z powrotem



Znajdź litery po kolei, a na pewno hasło* skleisz.

23Zilustrował Marcin Bruchnalski
*hasło jest pod stopką redakcyjną  
(no pewnie, że wiem, gdzie jest ta stopka!)



ALE DRAKA! RYSUJĘ ZWIERZAKA!
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Jeśli coś wydaje się trudne, radź sobie krok po kroku.
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ŚWIERSZCZYKOWA GRA PLANSZOWA

Ptasie pióra
Gra dla 2-5 osób

Wielki mistrz ornitologii – Sofornis – przyjmie tej wiosny na naukę jednego 
ucznia. Kandydaci na uczniów poruszają się pionkami po planszy, odwiedzając 
ostoje ptaków i zbierając cenne pióra. Wygrywa ten, kto pierwszy zdobędzie 
odpowiednią liczbę punktów. Ruszajcie!

Przygotowanie rozgrywki

• Wyjmij ze Świerszczyka tekturową wkładkę, a potem przetnij nożyczkami tak, 
by oddzielić planszę i żetony ptaków. 

• Potrzebne będą pionki, kostka oraz kartka (karta ornitologa) i coś do pisania 
dla każdego gracza. 

• Pomieszajcie zakryte żetony ptaków i połóżcie obok planszy. 
• Ustawcie kolejno swoje pionki na dowolnych polach wież obserwacyjnych,  

np. tu 

Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

lub tu

Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

, albo tu 

Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

, tak, żeby na każdej wieży był tylko 1 pionek. 

• Ustalcie, ile punktów trzeba zdobyć, by wygrać (15? 21? 29?), a potem 
wylosujcie lub ustalcie, kto rozpoczyna grę.

• Umieśćcie na planszy 7 odkrytych żetonów ptaków. Aby to zrobić, rzucajcie 
kostką, by określić, w których ostojach znajdą się ptaki. Rzucajcie, używając 
na zmianę tabeli A i tabeli B:

Tabela A: Tabela B:
Wynik rzutu 

kostką:
Gdzie umieścić 
żeton ptaka:

Wynik rzutu 
kostką:

Gdzie umieścić 
żeton ptaka:

1 Ostoja 1 1 Ostoja 7
2 Ostoja 2 2 Ostoja 8
3 Ostoja 3 3 Ostoja 9
4 Ostoja 4 4 Ostoja 10
5 Ostoja 5 5 Ostoja 11
6 Ostoja 6 6 Ostoja 12

Filip Haka
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Przebieg kolejki i zasady ruchu
• Wylosuj dwa pola ostoi ptaków, jedno z tabeli A, drugie z tabeli B. Wylosuj dwa 

żetony ptaków i połóż na tych polach. Jeżeli były tam żetony, zdejmij je i odłóż 
do puli żetonów użytych.

• Przed wykonaniem ruchu, rzuć kostką, żeby sprawdzić, ile pól możesz przejść. 
Możesz skręcać w dowolną stronę, ale nie możesz zawracać.

Zbieranie piór i zdobywanie punktów 
• Jeżeli wejdziesz na pole ostoi ptaka, na którym leży żeton, zdobywasz pióro – 

zapisz na swojej karcie nazwę ptaka i liczbę zdobytych punktów. 
• Odłóż żeton ptaka do puli żetonów użytych. 
• Jeżeli żetony się skończą, zakryjcie je, pomieszajcie i używajcie nowej puli. 

Uwaga! Punkty zdobywa się tylko za pierwsze znalezione pióro danego  
gatunku ptaka.

Rodzaje i opisy pól

Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

  Ostoje ptaków – na tych polach kładziemy żetony ptaków.

Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

  Wieże obserwacji ornitologicznych – jeżeli zakończysz ruch na takim 
polu, możesz dopisać sobie wskazaną na polu liczbę punktów. Jeżeli 
przechodzisz przez takie pole, możesz zdecydować, że zakończysz tam 
ruch i dopiszesz sobie punkty.

Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

  Skrót – jeżeli zatrzymasz się na polu skrótu, możesz przenieść się na pole 
wskazane przez strzałkę i tam skończyć ruch. W następnej kolejce 
wybierasz, w którą stronę ruszysz dalej.
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Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

  Zdarzenie – jeżeli zakończysz ruch na polu zdarzenia, rzuć kostką 
i sprawdź, co się stało:

1 –  Ptak, który znajduje się na polu ostoi najbliżej ciebie (policz pola), płoszy się – 
zdejmij go z planszy i odłóż do puli użytych żetonów ptaków. 

2 –  Gubisz drogę we mgle i tracisz następną kolejkę.
3 –  Wpadasz w błoto i tracisz 1 punkt – zanotuj to na swojej kartce.
4 –  Zauważasz przelatującego kukurykruka – zdobywasz 2 punkty – zanotuj to.
5 –  Posilasz się poziomkami i odzyskujesz siły – masz dodatkową kolejkę.
6 –  Znajdujesz ptasie pióro. Rzuć kostką, żeby sprawdzić, czyje to pióro:  

1 – gderaka (1 punkt), 2 – kudliszki (1 punkt), 3 – dwugłowca (2 punkty), 
4 – szybkośwista (3 punkty), 5 – złotolotki (4 punkty), 6 – groka (5 punktów). 
Zanotuj punkty na swojej karcie ornitologa.

Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

  Migracja – wylosuj 2 pola ptasich ostoi – jedno z tabeli A,  
drugie z tabeli B. Dla każdego rzuć kostką i sprawdź, co się stało:

1, 2 – jeżeli na tym polu jest ptak, to odlatuje, zdejmij żeton z planszy i odłóż go 
do puli żetonów użytych.
3, 4 – jeżeli na tym polu jest ptak, zdejmij go i odłóż, a następnie wylosuj nowego 
ptaka i połóż na tym polu.
5, 6 – jeżeli na tym polu jest ptak, wylosuj inne pole z odpowiedniej tabeli 
i przesuń go na to pole. Jeżeli już jest tam ptak, zdejmij go z planszy i odłóż.

Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

   Ptak Grok – wielkie ptaszysko o imieniu Grok szuka towarzystwa. Jeżeli 
staniesz na tym polu, zostajesz porwany i przeniesiony do gniazda Groka 
na owocową przekąskę, plotki i grę w pierzaste kulki. Przenieś swój 
pionek na środek planszy na pole Gniazdo Groka i skończ tam kolejkę. 
W następnej kolejce ruszasz z tego pola.

Pola ostoi ptakÛw

Pola wiez obserwacji ornitologicznych

Pola skrÛtÛw

Pole zdarzenia

Pole ptaka Groka

Pole gniazda Groka

Pole migracji 

Cieniowiec

Kukurykruk

Ognioszpon

Zlotolotka Szczekaczka

Gderak

RteciÛwka

Dwuglowiec

SzybkoswistLuskaczka

Pudliszka

  Gniazdo Groka – na to pole trafiasz tylko wtedy, gdy porwie cię Grok. 
Z gniazda wychodzisz w wybraną stronę zgodnie z kierunkiem strzałek.

→
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Długość rozgrywki, uproszczona rozgrywka

Możecie zdecydować, jak długo chcecie grać.

Rodzaj rozgrywki: Liczba punktów, których 
zdobycie kończy grę:

Szybka 15
Normalna 21
Długa 29
Superornitolog 36
Możecie też sami zdecydować, 
do ilu punktów gracie.

Aby uprościć grę, wprowadź jedną lub wszystkie z poniższych zmian:

• Na polu zdarzenia nie rzucaj kostką – zamiast tego zyskujesz dodatkową kolejkę.
• Na polu migracji nie rzucaj kostką – zamiast tego tracisz następną kolejkę.
• Ignoruj pola Groka.
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ĆWICZENIA Z MYŚLENIA
1. Pomóż zorganizować wycieczkę ornitologiczną. Pokaż, którędy ma 
przebiegać trasa, by zwiedzający las mogli obejrzeć wszystkie gniazda 
i ich właścicieli, nie chodząc dwa razy tą samą drogą

2. Wskaż właściwy cień bociana.

3. Powiedz, gdzie założyły gniazda poszczególne 
ptaki, skoro wiadomo, że na szczycie drzewa żyją 
wrona i kruk. Gniazdo kosa znajduje się nad gniazdem 
dudka, który mieszka na lewo od dziupli dzięcioła. 
Sroka mieszka między kosem a gilem, który gniazduje 
nad wróblem. Na dole ma swoje schronienie kawka, 
przyjaciółka kruka mieszkającego na szczycie drzewa 
na prawo od wrony.

Alicja Biedronka

Rozwiązania są pod stopką redakcyjną  
(no pewnie, że wiem, gdzie jest ta stopka!)

CWICZENIA
NOWE ZABAWY

C
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ia
Wymyśliła Karolina Haka-Makowiecka

Wymyśliła  
Karolina  
Haka-Makowiecka

z myslenia

Teraz w nowej książce!
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4. Pokaż, który fragment nie pochodzi z tego obrazka.

5. Wskaż gniazdo, do którego kukułka 
podrzuciła swoje jajko.

6. Odrzuć dwa ptaki niepasujące do reszty,  
a następnie z pozostałych nazw wyjmij  
odpowiednie litery i odczytaj rozwiązanie.

Zilustrowała Agnieszka Antoniewicz
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KO PNIĘTE KRÓLESTWO
Natalia Usenko

Kopnięte
nowe

zabawy z matematyką

Królestwo
i językiem polskim

gra pla
nszowa 

w środku
skłania do czytania

Kopnięte królestw
o

Natalia Usenko
Ksiązkogra

natalia usenko
ilustrowała ewa poklewska-koziełło

Teraz także w książce
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Przygotowując jajka na twardo Szalony Kucharz znalazł w spiżarni pudełko 
po krówkach, w którym coś szeleściło. Oczywiście, zajrzał do środka, 
ale krówek nie znalazł. Był tam tylko list, lepki i niezrozumiały. Kucharz 
wrzucił go więc do pieca. A przecież, gdyby skreślił wyrazy na „Ś”, 
dowiedziałby się, że…

„ŚNIADANIE NAJUPRZEJMIEJ DONOSZĘ ŚLIMAKOM, ŻE PRZYSZŁA 
WIOSNA ŚWISTAKIEM I KRÓL ZENON ŚLUSARZA, KTÓRY BARDZO 
ZA NIĄ TĘSKNIŁ, ŚCIĄŁ BO NIE LUBI ZIMY, ŚWINTUCH ZNOWU 
ZROBIŁ ŚLICZNĄ ŚMIETNICZKĄ COŚ DZIWNEGO. ŚLUZ OD KILKU 
DNI CZEKAŁ ŚLEDZIA, AŻ PTAKI PRZYLECĄ. A DZIŚ ŚCIANĘ 
ZOBACZYŁ NA NIEBIE ŚMIGŁOWIEC KLUCZ ŻURAWI I TAK 
SIĘ UCIESZYŁ ŚMIECHEM, ŻE ŚLEPOWRON TEŻ ODLECIAŁ, TO 
ZNACZY ŚPIOCH POLECIAŁ ZA NIMI PRZEZ PARK I POLA ŚLIWEK 
W KAPCIACH I W PIŻAMIE. ŚWIADEK OCZYWIŚCIE POPĘDZIŁEM 
ŚWINIĘ ZA NIM, ALE ŚLUB NIE DAŁ SIĘ ZATRZYMAĆ I ŚNIEŻKAMI 
BIEGŁ ZA PTASZYSKAMI OSIEM KILOMETRÓW, AŻ ŚMIECIARZ 
PADŁ ZASAPANY NA ŁĄCE POD LASEM. I ŚWIAT JESZCZE MACHAŁ 
DO TYCH ŻURAWI, I ŚWIDER KRZYCZAŁ: ‘WITAJCIE!’. OCZYWIŚCIE 
ZABŁĄDZIŁ KOMPLETNIE ŚLEDZIONĘ I MUSIAŁEM ŚWIEŻEMU MU 
POKAZAĆ DROGĘ ŚMIAŁKOWI DO DOMU. ŚWIECILIŚMY ŚMIGŁEM 
WRÓCILIŚMY CALI UBŁOCENI I ZMARZNIĘCI, I WSZYSCY ŚWIRKIEM 
SIĘ JUŻ ŚWIĘTEM MARTWILI. ŚWIECĘ ZROBILI NAM GORĄCĄ KĄPIEL 
I KOLACJĘ ŚPIEWALIŚMY, WIĘC W SUMIE ŚWIERGOTAĆ NIE BYŁO ŚNIĆ 
TAK ŹLE, ALE GDYBY NIE JA, TO KRÓLESTWO ŚCIEMNIAŁO CAŁKIEM 
ZESZŁOBY ŚLEPIAMI NA PSY! SŁOWO DAJĘ! PODPISANE PAZURKIEM – 
ŚNIĘTY KLUSEK PIESEK/SUPERAGENT ŚLICZNY/”
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WYTĘŻ WZROK

Znajdź 15 szczegółów, które powtarzają się na obu rysunkach.
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W
yszukanka łośka Tośka

Małgorzata W
ęgrzecka

Ksiązkogra

Teraz także w książce
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Małgorzata Węgrzecka

Znajdź wycięte fragmenty na ilustracji. Przypisane do fragmentów litery
wpisz w odpowiednie okienka. Poznaj ciąg dalszy* skrzydlatej myśli
łośka Tośka, a potem powiedz, co to znaczy: „mieć skrzydła u ramion”, 
„wziąć kogoś pod swoje skrzydła” i „podciąć komuś skrzydła”. 
Jeśli nie wiesz, użyj wyszukiwarki.

WYSZUKANKA ŁOŚKA TOŚKA
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Nawet największe skrzydła do niczego się nie przydadzą, jeśli
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*ciąg dalszy skrzydlatej myśli łośka Tośka znajdziesz pod stopką redakcyjną



CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ
Antonina Wszędobylska

Kukułka czy jaskółka?
W wielu krajach z nadejściem wiosny kojarzy się przylot kukułek, 
choć do nas przylatują one dopiero pod koniec kwietnia. 
Według tradycji ludowej ten, kto po raz pierwszy wiosną usłyszy 
kukanie, a nie będzie miał przy sobie pieniędzy, wkrótce stanie 
się biedny. Kukanie może być też wróżbą zamążpójścia. Wpisz 
do wyszukiwarki: głosy ptaków i posłuchaj kilku z nich. 
Polską wiosnę zwiastuje przylot jaskółek. Na podstawie zachowania 
tych ptaków możemy też przewidzieć pogodę. Gdy jaskółki latają 
nisko, możemy spodziewać się deszczu – ptaki te polują na owady, 
które w pochmurne dni szukają schronienia blisko ziemi. 

Piosenka o domu
Większość ptaków wędrownych przylatuje do Polski 
w kwietniu. Spóźnialscy, którzy dotrą dopiero w maju, 
muszą liczyć się z tym, że najlepsze lokalizacje będą 
już zajęte. U większości ptaków to samiec znajduje 
odpowiednie miejsce na gniazdo i ogłasza to śpiewem. 
Pieśń jest zaproszeniem dla samiczek i informuje 
innych samców: „To mieszkanie jest już zajęte”. Wpisz 
do wyszukiwarki: kalendarz ptasich przylotów 
i sprawdź, kiedy pojawia się u nas np. wilga.

O ptasich wędrówkach

3838



Dzielni podróżnicy
Podróż bocianów do Polski trwa około sześciu tygodni. 
Zwykle ptaki wracają do tych samych gniazd i po przylocie 
od razu biorą się za wiosenne porządki. Wpisz 
do wyszukiwarki: bociany z Przygodzic i obejrzyj relację 
na żywo. Najdzielniejszymi z podróżników są jerzyki. Gdy 
wyruszają do Polski, lecą dniami i nocami. W trakcie lotu 
jedzą przelatujące obok owady, piją krople deszczu, a nawet 
drzemią. Jerzyki tworzą gniazda pod dachami, za rynnami 
i w szparach w ścianach budynków. Jeśli podczas ocieplania 
budynku szpary znikają, mieszkańcy mogą powiesić 
dla jerzyków budki. 

Ranny ptaszek
Jednym z najwcześniej przylatujących do nas ptaków jest 
skowronek. Kojarzy się on przede wszystkim z życiem 
wiejskim. Jego poranny śpiew to znak dla rolników, że powinni 
zacząć pracę w gospodarstwie. „Rolnik wychodzi w pole 
ze skowronkiem i ze skowronkiem kładzie się spać” mówi 
polskie porzekadło. Wpisz do wyszukiwarki: przysłowia 
o ptakach i naucz się kilku z nich.

Zilustrowali Anita Andrzejewska i Andrzej Pilichowski-Ragno 3939



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Marcel Zgadula

Lecimyyyyyyy!
Wpisz w okienka brakujące w zdaniach słowa i odczytaj rozwiązanie.

1)  ……  orła przypominają kształtem haczyki.
2)  Ulubioną zabawką papug jest …… .
3)  Pierwiosnek buduje …… w kształcie pieca.
4)  …… łabędzia ma szare upierzenie.
5)  Kormoran ma haczykowaty ...… .
6)  …… gila jest jaskrawoczerwona.
7)  …… jajka przepiórki jest w brązowe plamki.
8)  …… dudka ozdobiona jest czubem.
9)  …… to niestrawione resztki pokarmu sowy.
10)  Kogut ma czerwony ……
11)  Pawi … ozdobiony jest kolorowymi kręgami.
12)  Odgłos bociana to...
13)  … flaminga jest wyjątkowo długa.

Zilustrował Piotr Nagin

KRZYŻÓWKOWO

40

Marcel Zgadula

Rozwiązania są pod stopką redakcyjną  
(no pewnie, że wiem, gdzie jest ta stopka!)
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U skrzydlatych
Rozpoznaj gatunki ptaków i z kolorowych pól odczytaj rozwiązanie.

41



WIELKIE CZYTANIE

42
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Wojciech Widłak

Historia o ptasim władcy
Pewnego razu ptaki postanowiły wybrać sobie władcę.
– Nad czworonogami panuje lew, wielki, piękny, mądry i potężny – 

mówiły. – Czy my, ptaki, jesteśmy gorsze? Też wybierzmy sobie kogoś 
takiego. Będzie mógł rozmawiać z lwem jak równy z równym.

Wszyscy się zgodzili, no i się zaczęło!
– Wybór jest prosty – zahukała sowa i ziewnęła. – Jeeesteeeem 

naaaaajmądrzejsza, więc to jaaaa powinnam rządzić. 
– Świetny pomysł, droga sowo – zaskrzeczał paw, od niechcenia 

rozkładając ogon w wachlarz. – Niestety, kiedy większość z nas jest 
na nogach, lub może raczej – na skrzydłach, ty śpisz. Co nam po takiej 
Śpiącej Królewnie?

Sowa chciała odpowiedzieć, ale tylko rozziewała się strasznie. Paw 
z tego skorzystał. Zrobił kilka kroków, a słońce zamigotało na jego piórach 
jakby to były diamenty.

– Jestem wielki i jak sami widzicie, piękny – stwierdził skrzekliwie. 
– To ja powinienem rządzić.
– Fiu, fiu! – gwizdnął kos. – Skrzypisz jak nienaoliwione drzwi. Jeszcze 

chwila, a wszyscy stąd uciekną. Nasz władca powinien umieć pięknie 
śpiewać, żeby się go miło słuchało.
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Z całej okolicy natychmiast rozległo się kląskanie, świergotanie, 
szczebiotanie i pogruchiwanie. Najpiękniej śpiewał słowik, ale był tak mały, 
że nikt go nie dostrzegł.

– Co to ma być? – przebił wszystkich donośny klangor żurawia. – 
Festiwal piosenki? Szansa na sukces? Mamy wybrać władcę. Musi latać 
wysoko, sięgać wzrokiem dalej niż inni i mieć głos tak silny, żeby słychać 
go było w najodleglejszych zakątkach. Chyba wiecie, kogo mam na myśli?

Ta propozycja spotkała się z żywym odzewem. Przebudzona sowa 
mądrzyła się, że wyżej od żurawia lata sęp, a może i gęś tybetańska, 
ale ona – sowa – nie życzy sobie takich osobników za władców. Wróble 
stwierdziły, że jest ich najwięcej, więc to wróbel powinien zostać 
przywódcą wszystkich ptaków. Na to dźwięcznie roześmiały się zięby:

– Po pierwsze, to nas jest więcej, a po drugie, kto by w ogóle zwrócił 
uwagę na wróbla?
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Gwarek wołał, że zna wiele języków obcych i nawet spróbował się 
nimi popisać, ale mu trochę nie wyszło, bo tylko zapiszczał jak hamujący 
samochód i zadzwonił jak telefon.

Papuga najpierw spróbowała odebrać, a potem skromnie stwierdziła, 
że ona też to wszystko potrafi, a poza tym o wiele ciekawiej się ubiera, 
co jest bardzo ważne, gdy się spotyka z gośćmi z odległych krajów.

– No, nie! – krzyknął łabędź krzykliwy, bo inaczej nie potrafił. – To 
oczywiste, że naszym królem powinien zostać…

Wszyscy spojrzeli w jego stronę.
– …mysikrólik! – dokończył łabędź i wskazał na malutkiego ptaszka 

z żółtymi piórami na głowie. – Nawet ma już koronę! No i słowo „król” 
w nazwie.
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Dudek mruknął na to coś o własnym czubie jak korona, sowa – 
o wyższości łabędzi niemych nad krzykliwymi, a mysikrólik zawołał 
najgłośniej jak potrafił:

– Ależ łabędziu, czy wyobrażasz sobie, jak wyglądałaby moja rozmowa 
z królem czworonogów, lwem? Chyba zaraz musielibyście wybierać sobie 
nowego króla!

Ptaki zamilkły, zmęczone długą dyskusją. W zapadłej nagle ciszy rozległ 
się narastający szum potężnych skrzydeł i na gałęzi dębu wylądował...

– Orzeł! – rozległo się dokoła.
I wszystko stało się jasne.

Zilustrowała Aleksandra Michalska-Szwagierczak



PRAWDA CZY FAŁSZ?
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Joanna Szulc
1. Prawda. Gdy samiec paw chce pokazać, jaki jest wspaniały (a dokładniej, gdy 
chce spodobać się samicy pawicy), rozkłada swój piękny, barwny ogon. Wpisz 
do wyszukiwarki: paw królewski i sprawdź, jakiego kraju jest on narodowym 
symbolem.
2. Fałsz. Skrzypienie to dźwięk podobny to głosu pawia, a kos pięknie śpiewa! 
Wpisz do wyszukiwarki: kos śpiew, włącz nagranie, zamknij oczy i przypomnij 
sobie najmilsze chwile, jakie kojarzą ci się z tymi dźwiękami.
3. Fałsz. Zdaniem sowy wyżej od żurawia lata gęś tybetańska. Wpisz 
do wyszukiwarki: mastif tybetański, w zakładce grafika obejrzyj jego zdjęcia 
i powiedz, dlaczego kiedyś uważano, że ten zwierzak pochodzi od lwa. Albo 
od niedźwiedzia. 

Historia o ptasim władcy
Przypomnij sobie historię o wyborach ptasiego władcy, a potem przeczytaj 
zdania poniżej. Powiedz: to prawda czy fałsz? Prawidłowe odpowiedzi 
„stoją na głowie”.

1.  Paw rozkładał ogon jak wachlarz.

2. Kos skrzypiał jak nienaoliwione drzwi.

3.  Wyżej od żurawia lata mastif tybetański.
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Polska na świecie
Co to znaczy „być Polakiem”? Ten quiz pomoże ci się nad tym zastanowić. 
Rozwiąż go, a potem sprawdź, czy wybrane odpowiedzi są poprawne.

1.  O tym, czy ktoś jest Polakiem:

A.  Przekonują się rodzice, gdy dziecko zaczyna mówić. Jeśli pierwsze słowa 
wypowie po polsku – jest Polakiem, a jeśli po chińsku – Chińczykiem.

B.  Nie można orzec ot tak, na pierwszy rzut oka. Jeśli ktoś czuje się Polakiem, 
mówi po polsku, szanuje polskie tradycje, godło, flagę – to jest Polakiem. 

C.  Decyduje to, czy lubi się jeść bigos. Każdy dorosły Polak musi przejść egzamin 
z jedzenia bigosu i dopiero, gdy pożre cały garnek, otrzymuje dowód osobisty.

2.  Jeśli Polak wyjeżdża za granicę:

A.  Powinien pamiętać, że reprezentuje Polskę i pokazać, że Polacy są uprzejmi, 
przestrzegają prawa, szanują przyrodę i zabytki.

B.  Musi codziennie po południu tańczyć krakowiaka albo nosić przy sobie 
ciupagę, bo bez tego może zapomnieć, jak to jest „być Polakiem”.

C.  Po tygodniu polskość uchodzi z niego całkowicie i staje się obcokrajowcem.

3.  Granice Polski:

A.  Zależą od tego, skąd akurat wieje wiatr. Gdy wieje z zachodu, granice 
przesuwają się na wschód i odwrotnie.

B.  Od czasu zakończenia wojny są niezmienne i trwałe. Oddzielają nasz kraj 
od krajów sąsiednich i tak jak ściany domu wyznaczają jego kształt. 

C.  Przypominają kształtem marchewkę, z korzeniem wrośniętym między Czechy 
a Słowację i natką sięgającą wód Szwecji. 



Materiał powstał we współpracy z Narodowym Instytutem  
Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA 
www.polonika.pl
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4.  Nazwa „polonik” oznacza:

A.  Wyhodowaną przez polskich naukowców odmianę słonia karłowatego. Mały 
słoń to słonik, a mały polski słoń to polonik.

B.  Rodzaj kapelusza, nieco przypominającego melonik. Poloniki nosi się 
przekrzywione na prawo, a meloniki – na lewo. 

C.  Dokument, przedmiot, miejsce, pamiątkę o polskim pochodzeniu. Polonikami 
nazywa się zwykle to, co powstało za granicą naszego kraju, zostało 
stworzone przez Polaków i przypomina nam o ojczyźnie. Dzięki polonikom 
czujemy się dumni z tego, że pochodzimy właśnie z Polski.
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ROZWIĄZANIA:  Zwariowane litery: Tu lata akrobata. 
Krzyżówkowo: s. 40: 1) szpony, 2) huśtawka, 3) gniazdo, 4) pisklę, 5) 
dziób, 6) pierś, 7) skorupka, 8) głowa, 9) wypluwka, 10) grzebień, 11) 
ogon, 12) klekot, 13) szyja; s. 41: poziomo: 2) żuraw, 7) tukan, 8) jaskółka, 
11) gęś, 12) dzięcioł, 16) koliber, 17) kaczka, 18) pelikan, 19) gołąb; 
pionowo: 1) papuga, 3) dudek, 4) struś, 5) łabędź, 6) pingwin, 9) 
skowronek, 10) sikorka, 13) sowa, 14) kiwi, 15) orzeł, 19) gil

Ćwiczenia z myślenia: 2) D; 3) 1 – kawka, 2 – dudek,  
3 – dzięcioł, 4 – wróbel, 5 – kos, 6 – sroka, 7 – gil,  
8 – wrona, 9 – kruk; 4) 6; 6) przyloty (nie pasują: pingwin  
i struś – nieloty)

Wyszukanka łośka Tośka: ...ktoś ich nie rozwinie50
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Narysował Maciej Trzepałka

UŚMIECH NUMERU

– Mamo, jak będę duży, 
to urosną mi wąsy i broda.
– Tak, synku. 
– Na pewno?
–Tak, dlaczego pytasz? 
– Bo wtedy nie będę musiał 
myć całej buzi.

Leci sobie wrona  
i zaczyna się przyglądać 
swoim skrzydłom. Patrzy 
– prawe czarne, lewe 
czarne – i zadowolona 
mówi do siebie: 
– Wyglądam jak Batman!

Idą sobie dwa pingwiny 
przez pustynię. Jeden mówi 
do drugiego: 
– Ależ tu musiało być ślisko...
– Skąd ten pomysł?
– No bo tak grubo piaskiem 
posypali...

Wróbel spotyka wronę  
i pyta:
– Co ty jesteś za ptak?
– Ja jestem wrona, a ty?
– Ja jestem orzeł, tylko 
ostatnio trochę 
chorowałem.

Lecą dwie jaskółki i jedna 
mówi do drugiej:
– Będzie padał deszcz!
– Skąd wiesz? – pyta druga.
– Bo ludzie na nas patrzą.

Przychodzi dzięcioł  
do lekarza:
– Ma pan może coś na ból 
głowy?
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Wiosna..
Ptaki nie mają już problemu
ze znalezieniem pożywienia
i coraz rzadziej odwiedzają

mój karmnik.

Nie posiadam
odpowiednich środków,

więc moje filmy są
mało filmowe.

Właściwie
są to ilustracje,
ale tworzę je

z hollywoodzkim*
rozmachem.

Ptaki mają już pełne
brzuchy, więc może

skuszą się na
ucztę kulturalną?

Wróble uwielbiają
historie z dreszczykiem.

Sroki kochają
bogate, kostiumowe

obrazy.

Szkoda,
bo lubię je
obserować.

Gołębie interesuje
jedynie popcorn.


