
1Dosłownie i w przenośni (podręcznik, strona 253)

a) Wypisz nazwy pór roku, o których mowa wierszu.1

a) Rozszyfruj nazwy ptaków. Pokoloruj ilustracje zgodnie z informacjami 
z wiersza.

b) Na podstawie fragmentów wiersza podkreśl poprawne zakończenie zdania.

2

„Żeby ćwierkać, a nie szumieć nad nami”.

„Nie lubimy gawronich drzew”.
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c) Zapisz odpowiedzi na pytania.

b) Podpisz ilustracje odpowiednimi słowami z wiersza.

ćwierkać, krakać, szumieć, szeleścić, śpiewać, szemrać koroną, 
szum bardzo zielony

Czym różni się w wierszu drzewo w styczniu od drzewa wiosną?

Jak rozumiesz tytuł wiersza?



3Uzupełnij ilustrację zimowego drzewa tak, aby przedstawić na rysunku 
treść fragmentów tekstu.

a) Podpisz ilustracje wyrażeniami z ramki. Które z nich można rozumieć 
niedosłownie? Podkreśl dwie przenośnie.

Objaśnij 
dosłowne  
i przenośne  
znaczenie 
ilustracji.

3

4

5

„I kawkami kwitną

zamiast liści”.

„I gilami płoną

Czerwono”.

„I sikorką kwitną

żółto-błękitną”.

„Czarne liście

I czarny śpiew”.

wielkie morze        morze łez        las liściasty         las rąk



4Otocz pętlą 6 wyrażeń o znaczeniu przenośnym. Wyjaśnij, jak rozumiesz 
jedno z nich.

6

złote serce

rzucić okiem

stalowe nerwy

rzeka ludzi

rozmowa w cztery oczy

czas to pieniądz

różowe serce

rzut kulą

czas na zmianę

Zapisz pod ilustracjami odpowiednie nazwy ptaków. Jeśli masz problemy 
z wykonaniem zadania, połącz identyczne znaki.

Odczytaj wyraz i wpisz rozwiązanie w wolne miejsce.

Zadania dodatkowe
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gawron

wróbel

gil

kawka

sikorka
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przenośnia

–  pojawia się w tekście, gdy połączone ze sobą wyrazy 
nabierają zupełnie nowego znaczenia.

Powiedz głośno lub napisz w zeszycie 3 przykłady przenośni, które pozna-
łeś na lekcji.

Naucz się głośnego czytania wiersza „Kwitną gawrony”.

Powtórz w domu
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Jak zapamiętać przenośnie ze słowem „czas”? Wykonaj zabawne ilustracje 
do przenośni!

Uruchom wyobraźnię

1

złodziej czasu

czas to pieniądz

czas płynie

ząb czasu


