
Przyjaciele odpoczywają…
Opracowanie Renata Pasymowska wg programu „Moi przyjaciele z Literkowa”



Gazeta „Literkowe Wieści” zamieszcza dodatek poświęcony 

odpoczynkowi. To ważne, by literki znalazły sposób na relaks. 

Zmęczenie sprawia, że nie mogą być sobą.                                                      

Oto, jak odpoczywają nasi przyjaciele.                                                        

Może zainspirują inne znaki?

Czytaj fragmenty artykułu i zwróć uwagę                                                                                      

na  podkreślone  wyrazy.



Porządniś udaje   się   na   dworzec kolejowy  i   stamtąd    

wyrusza   do   lasu, by odpoczywać na łonie przyrody. Relaksuje się 

wśród drzew i krzewów, zbierając grzyby. Przysiada na polanie,                         

by ujrzeć ukochanego ptaka, którym jest orzeł. Czeka na swojego 

przyjaciela tchórza. Ich spotkanie to wielkie wydarzenie. Nie boi 

się, gdy zapada zmierzch i nawet, gdy pojawia się burza. 

Grzmotom towarzyszą wyładowania   elektryczne   i  na  niebie  

ukazują  się  znaki  podobne do Porządnisia…





Hałasuś zawiesza hamak na mocnym haku i huśta się. 

Wtedy patrzy na horyzont i podziwia hiacynty. Gdy przebywa                      

w hotelu, to haftuje piękne serwetki. Trudno w to uwierzyć?                     

A jednak, to kolejne hobby Hałasusia. Wtedy odpoczywa…





Cichuś uprawia chód sportowy.                                                                        

Wtedy odpoczywa czynnie.                                                                      

Relaksuje się, słuchając chóru,                                                     

piekąc chleb

i naprawiając samochody.                                                                                   

Wtedy, jak sam mówi,                                                                     ma 

chillout… 





Bycie królem to mnóstwo pracy, jak twierdzi Próżniak.                   

By się zrelaksować, wybiera się  w  podróż.                             

Najczęściej przebywa  w  górach.                                                               

Tam  bawi  się  w twórcę…





Żaruś odpręża  się,  czytając  książki o  wróżkach

i  księżniczkach. Spotyka się z koleżankami

i chodzą  z kijkami.  On zna się na tym jak nikt                                                          

i chętnie udziela instruktażu…

m l r ł





Otwartuś uprawia    turystykę.                                         

Lubi    kulturalne spotkania.                                                                        

Bierze  udział  w koncertach

muzycznych

i wtedy gra na fujarce…





Wyjątkuś mieszka w Kapsztadzie.                                           

Gdy jest w Literkowie, odpoczywa czynnie.                                  

Zawsze wszystkim kształtuje bukszpany.                                    

Relaksują go odgłosy pszczół

i wszędzie mógłby ich słuchać…





Praca z rodzicem

▪ Zaplanujcie rodzinny zdrowy relaks.

▪ Powiążcie słownictwo zebrane na kolejnym 

slajdzie z konkretnym przyjacielem z Literkowa. 

Przypomnijcie, co poprawia im samopoczucie.                     

Uwaga! W kilku wyrazach spółgłoski tracą dźwięczność 

np. chód, przyroda, chleb.



dworzec,      przyroda,      grzyby,     ujrzeć,        tchórz,       

wydarzenie,        zmierzch,        burza,      grzmot,   hak,     

hamak,       horyzont,       hiacynty,      hotel,       haftuje,     

chód,        chleb,        samochody,       podróż,      góry,     

orzeł,      twórca,       książki,        wróżki,      księżniczki,      

kształtuje,        koleżanki,        instruktaż,      turystyka,      

kulturalne,     chór,     pszczół,       muzyczne,     fujarka,    

zawsze,       wszystkim,       bukszpany



Praca samodzielna

▪ Napisz   w zeszycie po   dwa   zdania   o   tym,                      

jak   wypoczywa   każdy  z przyjaciół  z  Literkowa.  

Wykorzystaj  zgromadzone  słownictwo – slajd 18.  

▪ Pobaw się w fotoreportera i narysuj 7 zdjęć, które 

mogłyby znaleźć się w gazecie „Literkowe Wieści” pod  

artykułem  o  odpoczynku.  





Praca samodzielna

▪ Przepisz na  własną  gazetkę  tylko  te  wyrazy,                            

z   którymi   spotykasz   się   po   raz   pierwszy.              

Utrwalaj   wszystkie, które są na 18 slajdzie. Możesz 

stworzyć do nich rebusy. 

▪ Wpisz nowe wyrazy do Osobistego obrazkowego słownika 

ortograficznego



Praca samodzielna

▪ Przeczytaj jeszcze raz artykuł z gazety „Literkowe Wieści” 

i spróbuj wytłumaczyć obecność przyjaciół z Literkowa

w napotkanych wyrazach, np. grzmot – „rz” po spółgłosce 

„g”, orzeł – „rz” wymienne na „r”. 

▪ Wykorzystaj maskotki lub sylwety do zabawy ortograficznej 

pt. „Relacja z odpoczynku przyjaciół”.



Adresy obrazów wykorzystane w prezentacji:

https://thumbs.dreamstime.com/z/gazeta-72949276.jpg

https://www.imperiumtapet.com/public/uploads/preview/las-20421535173119h81nk6cwd7.jpg

https://g5.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/1013000/1013635-grzyby.jpg

https://herz-fuer-tiere.de/sites/herz-fuer-tiere.de/files/Iltis_Brodmann.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/B%C5%82yskawica.jpg

https://www.tapeciarnia.pl/tapety/normalne/tapeta-pole-hiacyntowe.jpg

https://www.abcfitness.pl/image/cache/catalog/banners/produkty%20luzne/siesta-nowa-2-550x550.jpg

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ghaDJXXXXXafXpXXq6xXFXXXk/Haftowane-serwetki-niezb-dne-gospodarstwa-domowego-Macaron-ciasto-do-pieczenia-narz-dzia-p-czki-4-sztuk.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-Qyrz6kX4pKI/UQtxb-QRUHI/AAAAAAAACRk/jWoVBFN3sG0/s1600/37172_12.jpg

https://univision24.pl/userdata/public/gfx/4342.jpg

https://st.depositphotos.com/2093485/2757/v/450/depositphotos_27571703-stock-illustration-children-chorus.jpg

https://www.przyslijprzepis.pl/uploads/media/recipe/0007/93/chleb-goralski.jpeg

https://www.jetronics.com.pl/wp-content/uploads/2019/10/naprawa-samochodu-na-podnosniku-3.jpg

https://i.ytimg.com/vi/8km3PSOAfLA/maxresdefault.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/M8HOAeEUSRANuVWtEwWuQdA95NY9z2ArJBKIsfdi2jV31TFbTaucd4oTBUvSqhynkwQNVzPthLGv9HLgpbvqfH_skPu-
D_T0bsiu15mexihjYvgreaM
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/B%C5%82yskawica.jpg
https://www.tapeciarnia.pl/tapety/normalne/tapeta-pole-hiacyntowe.jpg
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Adresy obrazów wykorzystane w prezentacji:

https://cont3.naekranie.pl/media%2Fcache%2Farticle-cover%2F2015%2F03%2F1800358-e1446218845164.jpg

https://www.pngitem.com/pimgs/m/510-5104898_fauna-sleeping-beauty-fairies-hd-png-download.png

https://t1.pixers.pics/img-c676e9e9/obrazy-na-plotnie-turystyka-i-podroze-tla-ilustracji-
wektorowych.jpg?H4sIAAAAAAAAA42PWU7EMAxAr5NK6dhN4jjtAeZ3jlB1SYdCl6gpMOL0JID4Q0L-
8CL7WQ9et9hNHga_nf6AdR7HxcM0L6mLzeHj_OEFSiJdNGm6CEQsmv3NH8OxB1E6liVpSaylRS6a9y4drt3xIp7OM8QGIOpLmB-
JltIQYVgjKKwsoAViImMn7pjJtmHZz20vDT4IL2G7S8zxf6SDCoH6sept70Y0vWuVyrDyl_CF1YaTD2f0jx8jSs5e5zGvIonuafsUz-
FewB8_v2tIV3C9gVXAGqyDmvOovd6sYm1dze3kRt0bYm98pyqlFaEZ7FBXrs_W5pK-fAKToV_xhQEAAA==

https://www.filharmonia.com.pl/userfiles/galerie/kalendarz/1216/callendar_1216_1.jpg

https://http2.mlstatic.com/flauta-de-bambu-pifaro-pifano-artesanal-g-maior-D_NQ_NP_21392-MLB20207968351_122014-F.jpg

https://s3.viva.pl/newys/pszczoly-517175-GALLERY_BIG.jpg

https://5.allegroimg.com/s512/03389d/093e380f4fb7a4602ed232ff3005/BUKSZPAN-DROBNOLISTNY-FAULKNER-2-LETNI-SADZONKA

https://m.armyworld.pl/pol_pl_Buty-Sportowe-Adidas-Gsg-Running-Demobil-Nie-Do-Pary-7621_1.jpg

https://strefainwestorow.pl/sites/default/files/Podr%C3%B3%C5%BCe%20rozwijaj%C4%85%20kszta%C5%82c%C4%85.jpg
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