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Królestwo Próżniaka znajduje się za siódmą 

górą i siódmą rzeką z dala od innych zamków… 



Pewnego razu króla dopadła nuda. Brakowało mu

czarodziejskiej kuli.  Jak wiemy, przez przypadek sam                     

ją stłukł. Wcześniej dzięki niej                                            co              

co wieczór podglądał wszystko,                                                                                     

co działo się w sąsiednich

królestwach.                                                                                                           

Bardzo brakowało mu

ulubionego zajęcia…



W związku z tym wezwał wróżkę              

i oznajmił jej, że odtąd będzie 

podróżował, by na własne oczy              

to wszystko zobaczyć. Poprosił                    

o wyczarowanie wielu pojazdów. 

Chciał mieć wybór…

Moja  przyjaciółko 

wróżko!                                 

Będę podróżował!



Przyjaciółka na początek wyczarowała mu powóz. 

Próżniak zażyczył sobie czwórki koni,                                     

potem szóstki                                                                                                 

i w końcu stwierdził,                                                                                              

że i to dla niego                                                                    

za mało…



Wróżka wpadła na pomysł,                              

że w sam raz nada się samochód, 

ponieważ pod jego maską                             

ukrywa się więcej koni 

mechanicznych.                                              

Król był zachwycony                                 

i ciągle powtarzał: 

To mój 
piękny 

samochód!



Usłyszał to Otwartuś i aż krzyknął z radości:

Ale super auto, 

ja też chcę nim 

pojeździć!



Próżniak oburzył się i stwierdził, że to nie auto, 

tylko samochód. Jego brat powtarzał ciągle to 

samo. Wywiązała się kłótnia…

Auto, auto, 
auto!

Mówię 

samochód!



Wreszcie wróżka uratowała sytuację i wyczarowała 

autokar dla służby, żeby i Otwartuś był 

zadowolony…



Po chwili król się zorientował, że mieszka za 

siódmą rzeką i potrzebuje pojazdu do 

przeprawienia się przez wodę. Przyjaciółka 

wyczarowała mu łódkę…



Próżniakowi wydawała się zbyt wolna, więc poprosił                 

o motorówkę…

Otwartuś aż odetchnął z ulgą,                                                

gdyż to on pracowałby przy wiosłach… 

Uff!



Gdy król dotarł do pierwszej 

góry, przeraził się trudu, 

jaki musiałby włożyć w jej 

pokonanie. Wiedział,                           

że Otwartuś jest dobrym 

turystą, więc wskoczył                      

mu na kark…



Sługa widząc, co się święci, poprosił Hałasusia

o to, by przeprawił ich swoim helikopterem… 



Próżniak jednak bał się tego pilota i poprosił wróżkę 

o wyczarowanie dwóch balonów, z których

podziwialiby krajobrazy…



I tak oto król znalazł sposób na zabicie nudy.



Praca z dorosłym

Rozmowa na temat pojazdów, ich przeznaczenia               

i skuteczności w terenie. Wyjaśnienie znaczenia 

terminu: konie mechaniczne. Można wykorzystać 

zainteresowania tatusiów w zakresie motoryzacji                

lub skorzystać z Internetu. 



Praca z dorosłym

Swobodne zabawy w teatr cieni.

Tę historyjkę przedstawiamy w formie teatrzyku cieni. Doskonale sprawdzi 

się tu lampka biurkowa i sylwety wycięte z papieru tj. góra, rzeka, kula, 

powóz, kilka koni, wróżka, różdżka, samochód, autokar, łódka, motorówka 

i balon. Wykorzystamy również maskotki lub sylwety: Próżniaka                           

w koronie i Otwartusia. Można włączyć odgłosy tych pojazdów, bądź 

samemu naśladować dźwięki np.: kłótni, ulgi, znudzenia, zadowolenia                      

i pojazdów. Narrator czyta tekst, a inna osoba prezentuje cienie na ścianie, 

a przygotowane wcześniej wyrazy wiszą na gazetce. 



Zestaw wyrazów, które będą obowiązywały na kolejnym dyktandzie (wiele już znasz):

królestwo,     siódma,     góra,      kula,         stłukł,  

wieczór,       wybór,       wróżka,         podróże, 

pojazdów,        czwórka,         powóz,         szóstka,  

samochód,       auto,       autokar,      łódka,      

motorówka,      kłótnia,          nuda



Praca z dorosłym

Omówienie zgromadzonego słownictwa -

można je kolejno oświetlić za pomocą lampki. 

Wyjaśnienie, dlaczego w kilku zamieszka Próżniak,                  

a w pozostałych Otwartuś. 



Praca samodzielna

Wyjaśnij zasady ortograficzne, którym 

podlegają wyrazy do zapamiętania:

np. siódma – siedem  - wymiana ó na e,

pojazdów – zakończenie – ów.



Praca samodzielna

Zwróć uwagę na:

- głoski tracące dźwięczność, które wystąpiły                              

w wyrazach do zapamiętania np. łódka – łodzie – słyszymy t                 

i piszemy d,

- litery, których dźwięku nie słychać np. stłukł –

słyszymy stukł bez ł, 

- u, które brzmi jak ł np. auto – czytamy ałto.



Praca samodzielna

- Narysuj, czym podróżuje Próżniak, a czym jego 

sługa Otwartuś.

- Przepisz wyrazy na karteczki i tak, jak zwykle 

wywieś w pokoju. Pokoloruj „ó” na różowo,                                 

a „u” na czarno. Zaznacz też obecność Żarusia.



Praca samodzielna

- Codziennie głośno czytaj wywieszone wyrazy. 

Poproś, aby ktoś  z dorosłych Ci je podyktował,                 

a Ty pisz w domowym brudnopisie                                      

(zrób tak co najmniej 2 razy, ale nie jednego dnia).



Praca samodzielna

- Opowiedz najbliższym o tym, jak Próżniak zabił 

nudę. Napisz o nim w zeszycie kilka spójnych zdań. 

Z rozkazu króla zaznacz 

odpowiednim  kolorem obecność 

wszystkich przyjaciół                                    

z Literkowa!



Praca samodzielna

- Wpisz nowe wyrazy z „ó” i „u” niepodlegające 

zasadom ortograficznym do Osobistego słowniczka 

ortograficznego, a będą to: królestwo, góra, podróże, 

auto, autokar, kłótnia i nuda.

Wyrazy: kula, stłukł, wróżka już powinny być w Twoim 

słowniczku, ponieważ dotyczą wcześniejszej historyjki.  



Praca samodzielna

Przeczytaj tekst historyjki jeszcze raz. W celu 

doskonalenia umiejętności ortograficznych zatrzymuj się 

tam, gdzie spotkasz przyjaciela z Literkowa i wytłumacz 

jego obecność: np. innych – „ch” występuje na końcu, 

pierwszej – wyjątek, „sz” po spółgłosce „w” itp.



Pamiętaj, w czwartek będzie 

dyktando!  Jeśli wykonasz podane 

zalecenia i znajdziesz swój sposób    

na zapamiętanie nowych wyrazów                                   

– sukces gwarantowany!
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