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1. Tacy jak my
Już niebawem w kalendarzu pojawi się data 21 marca. Z czym nam się ona kojarzy? Bez wątpienia
informuje nas, że oto nadeszła kalendarzowa wiosna.
Ale nie tylko…
21 marca obchodzą swój dzień ludzie tacy jak my, choć w pewien sposób wyjątkowi.
Inny nie znaczy jednak gorszy. Ludzie ci urodzili się z wadą genetyczną. O jakiej chorobie mowa?
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Służą grzybom do rozmnażania się.
Narząd oddechowy ryby
Przepływa przez Środę.
Główne miasto województwa wielkopolskiego
Najmniejsza żywa część każdego organizmu
Gromada kręgowców, przedstawicielem której jest np. żaba.
Woda w stałym stanie skupienia
Proces, podczas którego roślina wytwarza pokarm
Płynna tkanka
Męska komórka rozrodcza
Nazwa rzeki lub choroby zakaźnej

2. Szukamy wyrazów.
Oto kilka wyrazów ze słowniczka ortograficznego, przepadających wprost za zabawą w chowanego.
O, właśnie przepadły. Schowały się w innych wyrazach. Odszukaj je i zapisz obok.
Do „łyżew” wskoczył myśliwski pies.
Sprawdź, proszę, może jeszcze w nich jest?

………………………………….

Spłoszony złodziej krzyknął: „O, stróż!”.
Ile stróż dostał w nagrodę róż?

…………………………………..

Zmieszaj „kły” i „żaby” pół.
Przy nożu połóż na stół.

………………………………….

3. Autobus pewnej linii kursuje co 7 minut. Między 14:00 a 15:00 pierwszy kurs odbył się o 14:05.
Ile kursów między 14:00 a 15:00 wykona autobus tej linii i o której godzinie będzie ostatni kurs?

4. Oto tekst o rozrywkach starożytnych Rzymian. Niestety wirus komputerowy wymieszał go
z przepisem z książki kucharskiej! A niektóre słowa wyciął i umieścił w ramce. Przekreśl
niepasujące fragmenty i zastąp je odpowiednimi wyrazami z ramki. Pisz czytelnie.
W rzymskim naczyniu żaroodpornym nie było występów akrobatów i tresowanych zwierząt. Organizowano
tam wyścigi ziemniaków zapiekanych z serem i boczkiem. Zawodnicy dzielili się na 1 kg surowych
ziemniaków i dwa jajka: Zielonych, Niebieskich, Czerwonych i Białych. Wyścigi budziły wielkie emocje.
Woźnica, który jako pierwszy dojechał do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, zdobywał sławę i świeżo
zmielony czarny pieprz. Drugą popularną rozrywką były plastry ziemniaków o grubości pół centymetra.
Odbywały się one w szklance kwaśnej śmietany. Dla przyjemności widzów uzbrojeni niewolnicy lub jeńcy
wojenni walczyli na śmierć i życie. Oprócz igrzysk, czyli 30 dag sera i walk gladiatorów, Rzymianie lubili
termy. Mogli tam popływać w basenach, rozetrzeć ser ze śmietaną i jajkami, spotkać się z przyjaciółmi.
Wielu Rzymian korzystało z term codziennie, zwykle soląc i pieprząc każdą warstwę ziemniaków.
rydwanów – majątek – mety – walki gladiatorów – amfiteatrze – cyrku - po południu poćwiczyć w sali gimnastycznej – wyścigów rydwanów - cztery stronnictwa
5. Z rozsypanych wyrazów ułóż cztery sentencje dotyczące dobrych manier:
1. Kropla niż rozumu ocean więcej znaczy kultury
………………………………..………………………………………………………
2. Najkrótsza droga drugiego uśmiech do człowieka bodaj to
…………………………………………………………………………………………...................
3. Proszę – noszę dziękuję na ustach te przepraszam codziennie słowa
…………………………………………………………………………………………………………
4. Ani nie jest łatwą małą nauką grzeczność
……………………………………………………………………………………………................

