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Zyng ȧn śteł dih für
Zaśpiewaj 
i przedstaw.

Hüh cü ȧn za:
Posłuchaj i popatrz.

Tȧl 1 Lekcyj 1 Heći Peći!

Yhy hȧs Moca
Yh bej Kȧśü
Skiöekumt, skiöekumt
Wi hȧst dü?

Skiöekumt, 
wi hȧsty?

Yhy bej 
Kȧśü

Skiöekumt, yh bej 
Kalabis, wi hȧst Dü?

Güc noma!

Yhy hȧs Moca 

Yhy bej Płaćnik-Helka. 
Heći-peći!

1

2

4

Hüh cü ȧn śpejł.
Posłuchaj i przedstaw.

3

Zejh jok! 
Wos ej dos?

Dos ej ȧ hoüz.

O, wos ej dos?

Dos ej ȧ moüz.



Lekcyj 1 SKIOEKUMT!

5

Zyng ȧn śpejł.
Zaśpiewaj i przedstaw. Błȧj gyzund

Mȧj Kȧśü
Güc noma, Moca
Gyzund błȧj dü.

6

Dos ej ȧ moüz.

Hüh cü ȧn śpejł. Zejh ȧn śrȧjw.
Posłuchaj, zaśpiewaj i przedstaw. Popatrz i uzupełnij.

4

Dos ej ȧ moüz Dos ej ȧ hoüz. 

Wos ej dos?

Dos ej                    ufumDos ej ȧ koc. Dos ej ȧ rod. 

Zejh ȧn ziöe.
Popatrz i powiedz, co widzisz.

5

S’Kȧśü ufum rod.

Dos ej                   y ȧm 



Tȧl 1 Lekcyj 2 Dy śül ej fȧjn!

1

6

Zyng ȧn śpejł.
Zaśpiewaj i pokaż.

Śtej uf, o śtejźe uf
Łoüfźe ȧn łoüfźe füt
Derłoüfźe ju cyr śül

Pöh, pöh, 
yr śül byst śun!

Hüh cü, zejh ȧn śrȧjw.
Posłuchaj, popatrz i ponumeruj przedmioty w kapeluszu na drugim obrazku.

2

Ga mer ȧ 
blȧjśtift.

Byt śejn.

Göt bycoł dy’ś

Wos ej uf mem hüt?

Wos ej dos? Dos ej ȧ koc

HEĆI

PEĆI!



Lekcyj 2

7

Hüh cü ȧn numerjy. Zyng ȧn śpejł.
Posłuchaj i ponumeruj zwierzęta. 
Zaśpiewaj i przedstaw.

3 Kliny moüz, 
wi hösty dih?
Güt, dank śejn

Hüh cü ȧn śpejł.
Posłuchaj i przedstaw.

4

Skiöekumt Dorka, 
wi hösty dih?

Güt, 
dank śejn Skiöekumt, 

Dorka

War ej dos?

Dos ej 
s’griny bȧjł

Hüh cü ȧn numerjy. Zyng ȧn möł.
Posłuchaj i ponumeruj obrazki. Zaśpiewaj i narysuj swoją twarz.

5
War ej dos?

Ȧn war byst dü?

Yh bej ................................ 

SKIOEKUMT!



Tȧl 1 Lekcyj 3 Wi ołd bysty?

8

Hüh cü ȧn möł
Posłuchaj i narysuj odpowiednią liczbę pszczół.

1

ȧs, cwe, drȧj,
 fjyr, fynf, zȧhs, 

zejwa, aht, 
noün, can ... 

Hyłf!

Wifuł jür hösty, Moca?

Zejwa
1

Hüh cü ȧn möł
Posłuchaj i narysuj na ubraniach tyle pszczół, ile lat mają postaci.

Łaz ȧn bynd cyzoma. 
Przeczytaj i połącz linią postaci z chmurkami. 

3

2

Yh ho zejwa 
jür 

Yh ho aht jür.

Yh ho noün 
jür

Yh ho zȧhs jür.

Wifuł jür hösty?



Lekcyj 3

9

Hüh cün ȧn ziöe.
Posłuchaj i powiedz.

4

5

6

Dy bol ej rut..

Wosfer fiöerw höt dy bol?

rut błöw grin gał świöec wȧjs

Wosfer fiöerw höt dȧj hüt?
S’ej wȧjs

Ȧn mȧj hüt ej rut

Hüh cü ȧn möł.
Posłuchaj i połącz.

Hüh cü ȧn numerjy. Zyng ȧn śpejł.
Posłuchaj i ponumeruj kapelusze. Zaśpiewaj i przedstaw.

SKIOEKUMT!



Tȧl 1 Lekcyj 4 S’kymt cȧjt uf 
dy kistiöeryj!

10

Hüh cü ȧn śpejł
Posłuchaj i przedstaw. Wykonaj czynności.

1

Hüh ȧn zejh!
Zejh ȧn hüh!

S’ej cȧjt uf ȧ kistiöeryj,
      Śpryng ys büh! Hüh jok!

Zejh jok!

Pöh

Kumt nȧj! Zejh jok!

Śłis uf dy tjyr!
Bej śtył!



Lekcyj 4S’kymt cȧjt uf 
dy kistiöeryj!

11

Zyng ȧn tanc
Zaśpiewaj i zatańcz.

2

Mah dy tjyr cü!

Łoüf!

Błȧjt śtejn!

 Śtej uf! 

    Błȧj śtejn! 

           Zec dih źe nejder!

     Za dih ym!

  Yt śtej uf!

  Wȧjz uf dy tjyr!

Wȧjz ufa tejś!

    

SKIOEKUMT!



Tȧl 1 Lekcyj 5 Konsty dos maha?

12

1

Hüh cü ȧn numerjy. Zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj i ponumeruj. Zaśpiewaj i przedstaw.

2

Wos ej dos?

Hüh ym śiłer cü ȧn numerjy obrozła. Zejh ȧn ziöe.
Ponumeruj obrazki według wskazówek nauczyciela. Popatrz i nazwij.

1

Wosfer fiöer höt...?

Wos ej dos?

War ej dos?



Lekcyj 5

13

Łaz ȧn bynd cyzoma. Möł leńija.
Przeczytaj i połącz liniami pytania z odpowiedziami.

5

Wifuł jür hösty? Yh bej Kȧśü.

Wi hösty dih? 

Güc noma! 

Yh ho zejwa jür.

Skiöekumt!

Wi hȧsty?

Skiöekumt!

Güt, dank śejn.

Güc noma!

Hüh cü ym śiłer ȧn numerjy dy obrozła.
Posłuchaj nauczyciela i ponumeruj obrazki.

4

Hüh cü ȧn numerjy. Kük ȧn ziöe.
Czy rozumiesz te polecenia? Posłuchaj i ponumeruj obrazki.

3

Der Kalabis ziöet:

SKIOEKUMT!



Tȧl  2 Lekcyj 1 Tof dȧj hiöet!

14

Hüh, zyng cü ȧn śpejł.
Posłuchaj piosenki, zaśpiewaj i pokaż części ciała.

1
Tof dȧj hiöet!

s’hiöet

łynkjy hand

dy noz

rȧhty hand

der boüh

łynkjer füs

dy fyngjyn

rȧhter füs

1 2 3 4

5 6 7 8

Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

2

Woś der dy hend! Kem der dy łöda!

Cökela!

Mah s’moüł uf!Mah dy oüga cü!

Cökela!



Lekcyj 1 CWEJ FISA- DRȦJ FISA

15

Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

4
Hiöet ȧn aksułn

Knija, fis, Knija fis

Moüł ȧn ün 

Ȧn dö yh nis, dö yh nis.

Ȧn oüga, ün ȧn moüł ȧn noz

Dö yh hjy ȧn dö yh łaz.

Hüh cü, numerjy ȧn bynd dy obrozła cyzoma.
Posłuchaj i ponumeruj obrazki. Dopasuj wyrazy do obrazków.

3

moüł łöda oüga hend

Łaz, śrȧjw ȧn ziöe.
Policz, przeczytaj, napisz i powiedz.

5

a oug
a wang
a wympyt
a ełboga

cwe ouga
cwu ..........
cwu ..........
cwu ..........

Obrozła 1.
Wifuł oüga?

1 2



Tȧl 2 Lekcyj 2 Yh ho cwej fis

16

Hüh cü ȧn ziöe.
Posłuchaj i zgadnij, kto mówi.

1

Yh ho cwej fis. Yh bej ȧ tok.

cwej fis fjyr fis zȧhs fis drȧj fis

Hüh cü ȧn möł
Posłuchaj i pokoloruj.

2

Yh bej ȧ büw.
Yh ho błöwy oüga.

Puzzlecȧjt. Zejh ȧn ziöe:
Wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych stworków.
Czy umiesz opisać swój wygląd?

3

Yhy ho a hioet, cwu hend an a fus. 
Yh bej numer ......................................................

1

5

2

6

3

7

4

8

4567241. 
Fox-Feter? Hyłft!

Dü höst ȧ grusy noz
 ȧn ȧ grus moüł.



Lekcyj 2 CWEJ FISA- DRȦJ FISA

17

Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

4

4567241. 
Fox-Feter? Hyłft!

Dü höst ȧ grusy noz
 ȧn ȧ grus moüł.

War bysty?
Hyłf!

Yh bej der Fox!

Hüh cü ȧn derend s‘obrozła.
Posłuchaj i dokończ rysunek.

5

4

Dü höst grusy oüga 
ȧn grusy ün.

Hüh ȧn zejh!
Zejh ȧn hüh!

S’ej cȧjt uf ȧ kistiöeryj,
  Śpryng ys büh!



1 2

3

Tȧl 2 Lekcyj 3 Wu ej dy ȧnt?

18

Hüh cü ȧn wȧjz.
Posłuchaj i wskaż.

1

der hund

dy ȧnt

dy hućdy kü

Zy ej dö!

Wu ej dy ȧnt?

s’śwȧjn

54

Hüh cü ȧn ziöe.
Posłuchaj i powiedz, jakie to zwierzę.

2

łangy fis kücy fis

S’höt łangy fis. Wos ej dos?

łangy ün

klin  grus küc łang

kücy ün

Bynd cyzoma ȧn ziöe.
Połącz wyrazy z obrazkami i powiedz,
jakie uszy ma każde zwierzątko.

3

1 2 3 4

S’höt grusy ün.



Lekcyj 3 CWEJ FISA- DRȦJ FISA

19

4 Hüh cü ȧn möł. Łaz ȧn cikl.
Posłuchaj i narysuj. Przeczytaj i otocz kółkiem.

Har höt ȧ kliny moüz y zem hoüz.

kliny moüz 

fad/śwȧjn

hün/kü

kliny koc/huć

1

3

2

4

5

5. Möł ȧn śrȧjw.
Zdecyduj, jakie zwierzęta ma Płaćnik-Helka.
Zakreśl dwa duże i dwa małe. Uzupełnij zdania.

5

Har hot an grusa..............an a grusy.............. an a grus............

Har hot an klina..............an a kliny.............. an a klin.............  



Tȧl  2 Lekcyj 4 S’kymt cȧjt uf
dy kistiöeryj!

20

Güc noma, kyndyn!

Güc noma, mama!

Hüh cü, zejh ȧn śpejł o.
Posłuchaj, popatrz i przedstaw.

1

Dȧj hyt ej klin.

Dȧj hyt ej huh.

Dȧj hoüz ej grus.

Ȧ gruser wuf! Hyłf!

Trynk dih o.

Hüh ȧn zejh!
Zejh ȧn hüh!

S’ej cȧjt uf ȧ kistiöeryj,
  Śpryng ys büh!



grus

Lekcyj 4 CWEJ FISA- DRȦJ FISA

21

Hüh cü ȧn numerjy.
Posłuchaj i ponumeruj.

2

Puzzlecȧjt. Zejh, śrȧjw ȧn kuz cy dem frȧjnd.
Wpisz odpowiedni wyraz pod każdym domkiem.
Wybierz dla siebie jeden domek, pokoloruj 
go i zagraj z kolegą.

3

Ju./Nȧ.

grus              huh               klin

............. ..........................

Dȧj hoüz
ej rut

Dȧj hoüz 
ej grus.

1 2 3

Hüh cü ȧn numerjy. Zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj i ponumeruj. Zaśpiewaj i przedstaw.

4

S’wün ȧmöł cwü mykja  
Ufum kjyhüf fłykja  
s'hot mih wunder, ejwer-
wunder wi dy mykia fłykja.  
 
S’wün ȧmöł cwej hoza  
Ufum kjyhüf groza  
s'hot mih wunder, ejwer-
wunder wi dy hoza groza.   
 
S’wün ȧmöł cwü oüła  
Ufum kjyhüf hoüła  
s'hot mih wunder, ejwer-
wunder wi dy oüła hoüła.  
 

bzzz, bzzz, bzzz

hu,hu...hu,hu

kic, kic, kic

Hüh ȧn zejh!
Zejh ȧn hüh!

S’ej cȧjt uf ȧ kistiöeryj,
  Śpryng ys büh!



n......z

ou.....a

ł....d....

.....n  

h.... ....t

f ....s

....ou.... 

h....n ...

Tȧl 2 Lekcyj 5 Konsty dos maha?

22

Zejh, möł ȧn śrȧjw.
Czy wiesz, co to za części ciała? Narysuj je i uzupełnij litery.

1

Zejh ȧn numerjy. Zyng ȧn śpejł o. 
Ponumeruj obrazki. Zaśpiewaj i przedstaw.

2 

1

Hüh cü ȧn bymöł.
Posłuchaj i pokoloruj odpowiednio obrazki.

3



Lekcyj  5 CWEJ FISA- DRȦJ FISA

23

4 Zejh, ziöe ȧn śrȧjw.
Czy umiesz nazwać te zwierzęta? Wpisz ich nazwy.

dy k.....

dy h.......dy a......

sś.......

dy h.......

dy k........

der w.....

s'f..........

dy m.....

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

der hund

Śrȧjw. Hüh cü, zyng ȧn śpejł o.
Czy umiesz zaśpiewać tę piosenkę?
Podpisz obrazki. Zaznacz zwierzątko, które nie pojawia się w piosence.

5

.................... .................... ....................

Der kukuk ȧn der yzuł

Puzzlecȧjt. Zejh, möł ȧn kuz myt dem frȧjnd.
Dokończ obrazek, wybierając spośród podanych elementów.
Co narysował kolega? Dokończ drugi obrazek według jego wskazówek.

6

S’höt łangy ün.

dü dȧj frȧjnd łangy ün kücy ün

grusy oüga

kücy fisłangy fis

kliny oüga



Tȧl 3 Lekcyj 1 War ej dos?

24

Hüh cü ȧn wȧjz. Zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj i wskaż. Zaśpiewaj i przedstaw.

Hüh cü ȧn zejh. Zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj i popatrz. Zaśpiewaj i przedstaw.

1

2

War ej dos?

der tȧta

dy baba

Dos ej maj 
..................

...................
...............

dy mama

der dźjada der ćüćü

dy śwaster dy mama der tȧta der brüd

Dos ej mȧj tȧta, 
yh łiw men tȧta.

Wjyr zȧjn ȧ 
gyłyklikjy familyj!

Zejh ȧn śrȧjw.
Pomóż Simon'owi przedstawić rodzinę. 
Podpisz obrazki.

3 Dos ej mȧj...

...................
...............

...................
...............

...................
...............

...................
...............



Lekcyj 1 MȦJ FAMILYJ

25

Hüh cü ȧn numerjy.
Posłuchaj i ponumeruj obrazki.

Hüh cü ȧn numerjy.
Posłuchaj i ponumeruj obrazki.

4

5

War ej klin?

- Bysty klin?
- Nȧ.

- Bysty dyr?
- Ju.

- Bysty der dźjada?
- Ju.

dyr gröw klin grus1

1

Śpejłcȧjt: Kuz myt dem frȧjnd. 
Wyobraź sobie, że jesteś jedną z powyższych postaci.
Czy koledze uda się odgadnąć, kim jesteś?

6

Zejh ȧn śrȧjw.
Przyjrzyj się obrazkom, uzupełnij wyrazy i odpowiedz na pytania.

7

War ej grus?

– – – –   o  ––––  l  ––––           s – – – –        y         –––  



2

3 4

8

1

6 7 dy hün

ofł

ońpȧrćȧm

ünrbo

łtbrhȧu

tjeofl

5

Tȧl 3 Lekcyj 2 Ej dos foł?

1

26

Hüh cü, wȧjz ȧn ziöe.
Posłuchaj, wskaż odpowiedni kolor i powiedz wierszyk.

Hüh cü ȧn ziöe.
Posłuchaj i zagraj z kolegą.

1

2
broün dunkułgoł fjolet

foł błȧhrut1

3

2

4 5

-Ej dos ȧ 
mulkjadrymuł?
-Nȧ
-Ej dos ȧ fejś?
-Ju
-Ej dos dunkułgoł?
-Ju
-Ej dos rut?
-Ju.

s’fadder fejśs’fad

der mulkjadrymuł

dy hün

der fejś

der mulkjadrymuł

Ej dos foł?

Śpejł Bingo? Śrȧjw ȧn bymöł.
Ułóż nazwy kolorów. Pokoloruj zwierzęta. Zagraj w Bingo.

3

         – – –  

         –––––––– 
         – – – – –

       –––––––
         – – – – – –



Lekcyj 2 MȦJ FAMILYJ

27

Zejh ȧn ziöe.
Czy umiesz nazwać kolory na planszy?

4

1

4

87

2

5

9

3

6

10

Hüh cü ȧn bycȧhuł.
Posłuchaj i zaznacz drogę wilka. Do którego domku doszedł?

Zejh, śrȧjw ȧn bynd cyzoma.
Połącz w pary wyrazy o przeciwnym znaczeniu. Uzupełnij brakujące litery. 
Co widzisz na obrazku?

6

g _ _w          

       w_ j _ 

g _ u _    

d _ r 

ne _ d _ r

k _ i _ś_ _ _ _c h _ h    

5



Tȧl 3 Lekcyj 3 Hösty ȧ fejś?

28

Hüh cü ȧn bynd cyzoma.
Posłuchaj i połącz wyrazy z obrazkami.

Hüh cü ȧn łaz.
Posłuchaj i przeczytaj.

1

2

Yhy ho ȧ fejś. Mȧj fejś ej klin.

      der fejś 

gröw

der homik

klin

       dy yter 

grus

der pȧpȧgȧj

łang

Hösty ȧ homik?

Ȧ gyśenk fjyr dejh, Kȧśü. 

Hösty ȧ fejś?

Hösty ȧ pȧpȧgȧj?

Nȧ. Nȧ.

Dank śejn.

Ju! Ju! 

Ju! Kȧśü! 

puk!
puk!



Lekcyj 3 MȦJ FAMILYJ

29

Hüh cü ȧn bycȧhuł.
Posłuchaj i zaznacz odpowiedzi.

Śrȧjw ȧn ziöe.
Podpisz obrazki. Jakie masz zwierzątka?
Jakie zwierzątka ma twój kolega?

3

4

Hösty ȧ pȧpȧgȧj?

Hösty ȧ yter?     Ju/Nȧ

Ju
Nȧ

Ju
Nȧ

Ju
Nȧ

Ju
Nȧ

..................

...................

...................

....................

...................

....................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

dü dȧj frȧjnd  

1 2

3 4
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Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

1
Hüh ȧn zejh!
Zejh ȧn hüh!

S’ej cȧjt uf ȧ kistiöeryj,
  Śpryng ys büh!

Zej höt ȧ grusa füs

Zej höt ȧ klina füs

War ej dos?

Dos ej Ośermȧdła

Ȧn har ej gyłyklik

Ejs ej gyłyklik Zej zȧjn ȧ gyłyklikjy familyj
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Hüh cü ȧn bycȧhuł. Zyng ȧn śrȧjw.
Posłuchaj i zaznacz. Zaśpiewaj piosenkę. Podpisz obrazki.

Zejh ȧn śrȧjw.
Przyjrzyj się obrazkom i uzupełnij zdania.

2

3

Har ....... a śrajwbihła, 
a ....... an a ........ .

Ejs  ....... a śultioerba,
a .......... an a ......... .

Har höt ...
Ejs höt ...
Zej höt ...mouz.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

............. ..........................

s’Kȧśüder Moca

dy Hela-Müm

Zej ............... a .......... 
a ........... an a ..........
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65 7

1

2

3

1  ..............
5  ..............

2  ..............
6  ..............

3  .............. 
7  ..............

4  ..............

1 2 3 4

Mȧj blȧjśtift ej küc.

War ej dos?

Wjyr zȧjn ȧ gyłyklikjy familyj!

Maj

Maj

maj

maj

maj

maj

fu mjyr.

fu mjyr.

1 2 3 4

Zejh ȧn śrȧjw.
Czy umiesz nazwać tych członków rodziny?

Zejh ȧn śrȧjw. Bynd cyzoma ȧn ziöe.
Ułóż wyrazy. Połącz i powiedz.

Zejh ȧn śrȧjw. Zyng ȧn śpejł o.
Czy umiesz zaśpiewać tę piosenkę? Narysuj odpowiednie obrazki.

nałg wgörckü rugs uhh lkni
         – – – –          – – –          – – – – –          – – – –          – – – – –          – – – 



Yh ho ȧ blȧjśtift

Lekcyj 5 MȦJ FAMILYJ
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4

5

Ejs hot a .................,
  a ......... an a ..........

Har hot a ...............,
a .......... an a .........

.................

.................

................. ................. 

................. .................

.................

.................

Zejh ȧn bycȧhuł. Ziöe ȧn śrȧjw.
Powiedz, co należy do kogo. Połącz różnymi kolorami.

Śrȧjw ȧn ziöe.
Podpisz rysunki. Zaznacz i powiedz, co masz.

Śrȧjw ȧn bymöł.
Wpisz brakujące litery i pokoloruj.

6

_ri_ _o__r__ć__j__l__t__ro___nb__h__t

         – – – 

Zej hot a ...............,
a .......... an a .........
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Zejh ȧn hüh cü. Zyng ȧn wȧjz.
Popatrz i posłuchaj. Zaśpiewaj i przedstaw.

Hüh cü ȧn śteł für.
Posłuchaj i przedstaw.

1

2
ȧ banan  ȧ opuł  ȧ arpuł ȧ ȧla ȧ łoćkjer

Ȧ opuł 
Cwej epułn
Drȧj epułn, fjyr
Fynf epułn, zȧhs epułn
Yh wył epułn zjyr!

Wyłsty epułn, Hećła? Wyłsty cwypułn?

Wyłsty ȧjyn?

Wyłsty 
mejer epułn?

Yh wył łoćkjyn!

Ju!

Nȧ!

Nȧ!

Nȧ!

Nȧ!

Wyłsty 
 ȧ opuł ?
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Hüh cü ȧn möł. Śrȧjw ȧn ziöe.
Posłuchaj i narysuj. Podpisz obrazki i odpowiedz na pytania.

Fre ȧn śrȧjw:  ju / nȧ.
Napisz, co lubisz. Zapytaj i napisz, co lubią twoi koledzy/twoje koleżanki.

3

4

 ..... .............

 ..... .............

Ȧs, cwe, drȧj cy fjyr
Wifuł epułn
Dy dö zist?

 ..... .............

 Hösty gan/wyłsty?... dü                 der gyśpon         dy gyśpon

arpułn?

cwypułn?

łoćkjyn?

ȧjyn?

..... ...........zahs epułn
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Zejh ȧn hüh cü. Zyng ȧn śpejł o.
Popatrz i posłuchaj. Zaśpiewaj i przedstaw.

Hüh cü, möł ȧn śrȧjw.
Posłuchaj i dokończ buźki. Podpisz obrazki.

1

2

łoćkjer epułn pȧrȧdajsepułn wjyśt

myłih.............

............. .............

..........................

..........................

Yh ho gan łockjyn
Twiöek ho’h ny gan
Yh ho gan łoćkjyn
Ȧ łoćkjer mer ga!

.............śpinak  

Yh ho gan myłih.
Yh ho kȧ śpinak ny gan.



Lekcyj 2
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37

Hüh cü ȧn bynd cyzoma.
Posłuchaj i połącz obrazki z wyrazami.

Zejh, ziöe ȧn śrȧjw.
Zgadnij i napisz, co lubi wąż.

Śrȧjw.
Napisz, czego nie lubisz.

4

5

myłih ȧjyn wjyśt twiöek

Yh ho gan epułn ................
...................................... an 
..........................  

Yh ho ny gan...................................
Yh ho ny gan................................... 

Yh ho gan myłih

DY MAŁPA FRASA BANANA



Tȧl 4 Lekcyj 3 Dy krokodiln frasa fyś

38

Hüh cü, bynd cyzoma ȧn śrȧjw.
Posłuchaj i połącz obrazki. Wpisz nazwy zwierząt. 

Hüh cü ȧn łaz.
Posłuchaj i przeczytaj.

1

2

Yh as bȧnȧna. Yhy bej a małp.

    bȧnȧna   fyś fłȧś groz

Dos ej fjyr dejh.

Nȧ, Göt bycoł dy’ś. Dy 
tygrysa frasa fłȧś.Nȧ, dank śejn. 

Dy krokodiln frasa fyś.

Nȧ, bydankt. 
Dy żyrafa frasa groz.

Nȧ, dank śejn. Dy kyn-
dyn asa łoćkjyn.

............. dy małp ............. ..........................

1 2 3 4



Lekcyj 3
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Bynd cyzoma ȧn łaz.
Połącz wyrazy w zdania.

Püzzlecȧjt. Mȧh ȧ kroücła: 
Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij hasło.

3

4

dy tygrysa

dy żyrafa

dy małpa

dy krokodiln

dy hunda

dy ytyn

wjyśt

fłȧś

groz

ȧjyn

bȧnȧna

fyś

frasa

Dy tygrysa frasa fłȧś.

c



10
1 2

7

9

8

5

6

3

1

2

3

4

5

6

7

8

4

9

10

DY MAŁPA FRASA BANANA
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Hüh cün ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

1 Hüh ȧn zejh!
Zejh ȧn hüh

S’ej cȧjt uf ȧ kistiöeryj
Śpryng ys büh!

Yhy hyngjer!

Å łyndwüm, 
hyłf!

Yh śtüdjy yhta!

O, supermiöek!

Ga mer cwełf löda, byt śejn.

Yhy ga der cwełf 
löda, byt śejn.

Yhy ga der ȧlf 
płacła, byt śejn.

Ga mer ȧlf płacła, 
byt śejn.

Ga mer cwencik cökela, 
byt śejn.

Yhy ga der cwencik 
cökela, byt śejn.

Oju...!

Ku nȧj!
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Hüh cü ȧn numerjy.
Posłuchaj i ponumeruj
cukierki w wózku.

Hüh cü, möł ȧn śrȧjw.
Posłuchaj i powiedz, 
ile cukierków połknął smok. 
Narysuj je w jego brzuchu i ponumeruj.

Huh cü, śrȧjw ȧn bynd cyzoma.
Wykonaj działania. Połącz, jak w przykładzie.

3

4

2

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

         ȧlf                   cwełf                dreca               fjyca                funfca

        zȧhca              zymfca               ahca               niöenca            cwencik

8  +  5  =  1 3 1 0  +  1 0  =  

6  +  9  = 9  +  9   = 

5  +  7  = 8  +  1 0  = 

......... .........

......... .........

......... .........

Aht ȧn fynf ej dreca.

DY MAŁPA FRASA BANANA
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Konsty dos maha?

1 Śrȧjw ȧn möł.
Wpisz brakujące litery i narysuj produkty. 

Zejh ȧn śrȧjw, wi hȧsa zih dy fihjyn?
Czy umiesz nazwać te zwierzęta? Wpisz ich nazwy. 

2

   b_n_n_  

   b_ _t_ _ _ś_     

   _p_ł_        

  _y_i_          

 _w_p_łn

    a_y_       

  m_e_

t_ i_ _ k             

...................

...................
...................
...................

...................

...................
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hoüzblȧjśtiftn
ozȧntśwastermjentygryscugmyłih

Hüh cü ȧn zyng. Möł ȧn śrȧjw.
Posłuchaj i zaśpiewaj. Uzupełnij i podpisz obrazki. 

Łaz ȧn möł. Zejh ȧn ziöe.
Czy umiesz powiedzieć, co lubisz, a czego nie? Przeczytaj i narysuj buźki. 
Popatrz i powiedz.

Püzlcȧjt. Zejh ȧn śrȧjw. 
Znajdź w wężu ukryte wyrazy i napisz je obok odpowiednich rysunków.

3

4

5

Yh ho gan ...
Yh ho ny gan ...

 epułn małpa cwypułn żyrafa

 ytyn ȧjyn krokodiln banana

  der banan .............. .............. a e
 cwej banana ............. cwu cwypułn ..............

.............................................

.............................................

.............................................
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Hüh cü, zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj, zaśpiewaj i przedstaw.

Hüh cü, zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj, zaśpiewaj i przedstaw.

1

2

möntag
dynstag

mejtwoh

S’śȧjnt ym zuntag!                                           Hurrȧ!

dunyśtag
fretag

 zynwyt
zuntag

S’gyhȧter ym möntag, 
 ojeruma!

Dy popuł ym dynstag, 
ojeruma!

S’gywylk ym mejtwoh, 
ojeruma!

S’goüst ym zynwyt, o nȧ!S’rȧnt ym fretag, o nȧ!S‘nejzułt ym dunyśtag, o nȧ!

Oju!
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Zejh, łaz ȧn śrȧjw.
Wpisz wyrazy w odpowiednie zbiory.

Śrȧjw, möł ȧn kuz cy dem frȧjnd.
Wpisz dni tygodnia i narysuj obrazki. Porozmawiaj z kolegą 
lub koleżanką.

3

4

der dynstag

der rȧn

dy śwaster

der wuf

dy gywylkja

der brüder

dy mejtwoh

der dźjada

der mulkjadrymuł

der dunyśtag

dy hün

dy zun

Dy zun ym möntag.

...............................................

...............................................

...........................................

...............................................

...............................................

...........................................

..............................................

..............................................

.............................................

......................................

..........................................

...................................

Der rȧn ym möntag.

m _ _ t _ _    
dy _ _ t _ _
m _ _ t _ o h
du _ _ ś _ a  _
f _ e _ _ _
z _ nw _ _
z _ n_ _ _

dü dȧj 
frȧjnd
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Hüh cü, zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj, zaśpiewaj i przedstaw.

Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

1

2

S’ej kołd ȧn s’śnȧjt
Yh łiw dos!

S’wyt
Ojej!

S’rȧnt
Yh ho’s ny gan

S’śȧjnt dy zun
Güc noma!

Śtej uf, Kalabis !!!

Śȧjnt‘s hoüt dy zun?

Śȧjnt‘s hoüt dy zun? Śȧjnt‘s hoüt dy zun?

Ju, s’śȧjnt!

Nȧ, s’śȧjnt ny. S’rȧnt.Nȧ, s’śȧjnt ny. 
S’ej kołd ȧn s’wyt der wynd.

Śȧjnt‘s hoüt dy zun?

Nȧ, s’śȧjnt ny, s’śnȧjt.
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Śȧjnt‘s hoüt dy zun?

Hüh cü, fre ȧn möł.
Posłuchaj, porozmawiaj z kolegą lub koleżanką i narysuj.

Zejh ȧn śrȧjw.
Przyjrzyj się obrazkom i napisz.

3

4

möntag

dunyśtag

s’rȧnt

s’śnȧjt

mejtwoh dunyśtag

zuntagzynwyt

dynstag

fretag

möntag

dunyśtag

s’śȧjnt 
dy zun

s’wyt 

dynstag

fretag

Ojeruma, s’ej oder hȧs! Aaaah ...!

S’ej möntag. 
Rȧnt’s hoüt?

Nȧ, s’rȧnt ny.

Śȧjnt’s dy zun?

Ju, zy śȧjnt.

O nȧ...!

1. Sej mejtwoh. Sej kołd an swyt der 
wynd.
2. Sej dunyśtag. S........................ an 
s........................... 
3. S’ej ..............................................................
   S’..................................................................
4. ......................................................................

dȧj frȧjnddü
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Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj, zaśpiewaj i przedstaw.

1

2

Wu ej mȧj hembła, s’ej hoüt zu śejn!
Yh wył ju gejn roüs, cy hon ȧ śpejł!

s’hembła der sweter s'hitła

Ci der s'hembła o.

Gejwer śpacjyn.

Ci der dy höza o.

Ojeruma! Dü byst ganc nos!

Zec der ȧ hüt uf.

Ci der s’hembła oüs.

dy günka



Lekcyj 3 DY CȦJT

49

Hüh cü ȧn möł. Kuz cy dem frȧjnd.
Posłuchaj i ubierz Simon'a. Posłuchaj kolegi lub koleżanki i narysuj.

Zejh ȧn śrȧjw.
Przyjrzyj się obrazkom i napisz polecenia.

3

4

Ci der mȧj sweter o Ga öbaht! O nȧ! Gejwer yn ham!

Kalabis  Dü

Zec der ȧ hüt ....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................
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Dos ej der numer fjyca.
Har trjet zunagłyzyn, ȧ .......... 
ȧn dżinsahöza.

Dos ej der numer zȧhca
Har trjet ȧ hüt, ȧ .......... 
ȧn kücy höza.

Dos ej der numer niöenca.
Har trjet ȧ .......... ȧ hancki 
ȧn ȧ günka.

Hüh cü ȧn ziöe
Posłuchaj, przyjrzyj się obrazkom i odpowiedz na pytania.

Hüh cü ȧn röt.
Posłuchaj, uzupełnij i zgadnij.

1

2

CD 1
T: 36

Koc-Agent

Har trjet błöwy höza ȧn ȧ oranżhüt
Śoü uf obrozła, ej’ȧ diöt?
S’ej der Moc-Agent

War ej der lümp? 
Hyłf mer!

Ćiöe-Agent Moc-Agent

Wu ej mȧj hüt? 
Fynd ȧ lümp!

Śmac-Agent

War ej der lümp?
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War ej der lümp? 
Hyłf mer!

Hüh cü ȧn röt. Kuz myt dem frȧjnd.
Posłuchaj i odgadnij, którą postać wybrała dziewczynka.
Porozmawiaj z kolegą lub koleżanką.

Łaz ȧn möł.
Przeczytaj i narysuj.

3

4

Der Gały 
Detektyw

Der Fjolety 
Detektyw

Der Ruty 
Detektyw

Der Świöecy 
Detektyw

Der Griny 
Detektyw

Dos ej der Riöewer-Moca, der lümp.

Har ej huh ȧn śćüplik.

Har höt łangy, broüny łöda ȧn błöwy oüga.

Har trjet ȧ ruta hüt, ȧ grin hembła

ȧn świöecy höza.

Har höt ȧ hund.

Har ej grus ȧn gröw.

Har höt grusy ün ȧn łangy cyyn.

Der Błöwy 
Detektyw

Trjet’ȧ zunagłyzyn?

Nȧ, ȧ trjet ny.

Ej dos ny der Detektyw ...... ?

Ju, har ej dos.

Trjet’ȧ ȧ hembła?

Ju, ȧ trjet.
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Łaz ȧn bycȧhuł.
Otocz kółkiem nazwy ubrań.

Łaz, zejh ȧn śrȧjw.
Przeczytaj, popatrz na obrazek i uzupełnij tekst.

Zejh ȧn śrȧjw.
Uzupełnij i odczytaj zdania. Użyj ci o i ci oüs.

1

2

3

Der Huhy-Agent trjet
a błowa  ..................., a ruty  ...................., 
a oranż  .................,  świoecy  .................., 
fjolety .................., foły .................. .
Der Kliny-Agent trjet 
a grina  ..................., a brouna  ..................., 
gały ......................, błahruty  ....................... 
an wajsy  ........................ .

Huhy-Agent Kliny-Agent 

S’śajnt 

S’ej S’ej

S’wyt 

......................... daj

......................... daj ......................... daj

......................... daj

hem b ł a z u n a g ł y zynhü thözahanc k i s wete rg ü nkahyz ła
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..........................

..........................

.......................... 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.......................... 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.......................... 

..........................

..........................

..........................

 
 

..........................

..........................

..........................

ZUNTAG

hembła

wiöem

Zejh ȧn śrȧjw.
Popatrz i napisz zdania.

Cȧjtprojekt. Zejh ȧn śrȧjw.
Uzupełnij kalendarz pogody. Wpisz dni tygodnia. Napisz, jaka jest pogo-
da i w co się ubrać.

Łaz, zejh ȧn śrȧjw.
Przeczytaj, popatrz na obrazek, pokoloruj i uzupełnij tekst.

4

5

6

Dos ej der Rioewer-Moca, a ..................... . 
Har ej klin an  ...................... .
Har hot  ............... un an a  ............... noz.
Har trjet a ......................... sweter,
....................... hyzła an świoecy .................... .
Har hot a ......................... .
Zej ej klin an ..................... .
Zej hot a klina ..................... .

..................

..................
..................
..................

..................

..................
..................
..................

..................

..................
..................
..................

Sśajnt dy Zun

an sej wioem.
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Śrȧjw.
Uzupełnij zdania. Co Kalabis powie o sobie? 

Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

Hüh cü, zyng ȧn tanc.
Posłuchaj, zaśpiewaj i zatańcz.

3

2
Yh kon...

łaza śwyma

 möła

zyngja fłigja

łaza möła

śwyma zyngja ȧn tanca

rokendrol tanca

1. Der Moca kon łaza, möła ȧn tanca.

2. S’Kȧśü kon ........................., möła ȧn ............................. .

3. Der Mika kon ......................, ......................., ..................... .

4. Dy Tera kon  ......................, ........................, ...................... .

5. Yh kon ............................................................................ .

Łazwer!

Łaza?

S’ej bang.

Bang?

Do zyngwer ȧn tancwer!

O frȧłik!

.
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Śrȧjw ȧn möł.
Co powie każde zwierzę? Uzupełnij zdania. Dodaj własny obrazek.

Püzlcȧjt. Kuz myt dem frȧjnd. 
Wybierz zwierzę i czynność, którą potrafi wykonywać. 
Posłuchaj i zagraj z kolegą lub koleżanką.

4

5 

.......................... .......................... ..........................

Yh kon ............... Yh kon ............... Yh .................

Dü höst ȧ yter.

Nȧ.

Dü höst ȧ hund. 

Har kon tanca.

Ju.

Ju.
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Hüh cü, zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj, zaśpiewaj i przedstaw.

Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

1

Ciöewer ȧj

Ciöewer uf

Yh kon ny łaza
Yh kon ny śrȧjwa

Yh kon ny fiöen 
ufa śłytśüja.

Yh kon ny fiöen ym rod.

Ny ho kȧ strah. 
Dü konst byhend łoüfa ȧn dy 

konst huh śpryngja.

Yh kon ny fiöen 
ufa skija.

Yh kon tanca!

Yh kon ny tanca.

Hurȧ!

Yh kon ny śpejła füsbol.

 łoüfamöła fłigja

2
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Zejh ȧn śrȧjw.
Przyjrzyj się obrazkom i uzupełnij zdania.

Łaz ȧn numerjy.
Przeczytaj i ponumeruj.

Möł ȧn śpejł o.
Narysuj buźki obok obrazków w ćw. 4. Przygotuj scenkę z kolegą lub koleżanką.

Łaz ȧn ziöe.
Przeczytaj i powiedz, co potrafią robić, a czego nie osoby z twojej rodziny.

3

4

5

6

Yh kon ny fłigja. Yh kon ny fiöen
 ufa skija.

Ny ho kȧ strah, 
dü konst tanca.

Har kon fiöen ufa skija. Zej kon ny .............................. . Har kon .......................... .

Har .......................... .Zej .......................... .Zej .................... .

dy mama dy śwaster der brüd dy baba der dźjada s’hyndła  der tȧta

fiöen ym rod

 fiöen ufa skija

łaza 

füsbol śpejła

śrȧjwa

huh śpryngja

ufa śłytśüja fiöen

zyngja 

Mȧj baba kon fiöen ufa śłytśüja, oder zy kon ny 
fłigja.

Ny ho kȧ strah, 
dü konst fiöen 

ufa śłytśüja.

1 2 3 4 5 6 7 8
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Hüh cü ȧn bycȧhuł.
Posłuchaj i zaznacz, które czynności potrafi wykonywać dziadek.

Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

Śpejł o.
Wymyśl nazwę stacji telewizyjnej.
Przygotuj i zadaj własne pytania.

1

2

3

Yh kon teńis śpejła, 
oder yh kon ny füsbol śpejła. 

Skiöekumt, dos ej mȧgyśy telewizyj!

teńis füsbol

Konsty ping-pong 
śpejła?

Skiöekumt! Dos ej .... telewizyj. 
Konsty .... ?

Konsty klasa śpejła?

Konsty kiöbbol 
śpejła?

Konsty fłigja?

Nȧ, yh kon ny.

Nȧ, yh kon ny.

Nȧ, yh kon ny.

Ju, yh kon.
Derwȧjł! Wjyr zan yns.

kümet klasa kiöbbolping-pong

+ - + - + -



füsbol?

Ju, yh kon.
Nȧ, yh kon ny.

kümet?

Ju, yh kon.
Nȧ, yh kon ny.

teńis?

Ju, yh kon.
Nȧ, yh kon ny.

Lekcyj 3 YH KON FŁIGJA
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ping-pong?

Ju, yh kon.
Nȧ, yh kon ny.

Hüh cü ȧn bycȧhuł.
Posłuchaj i zaznacz prawidłową odpowiedź.

Ziöe ȧn śrȧjw.
Odpowiedz na pytania. Przeprowadź wywiad z kolegami
i koleżankami i zapisz ich odpowiedzi.

Śrȧjw. 
Napisz, co potrafią i czego nie potrafią robić twoi koledzy i twoje 
koleżanki.

4

5

6

Konsty kümet śpejła?

S'Nuśa kon śpejła klasa an kumet. Ejs kon ny 
śpejła fusbol ańi teńis.

dü

Konsty śpejła ...?

Ju, yh kon./ Nȧ, yh kon ny.
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Hüh cü, zejh ȧn röt.
Posłuchaj, popatrz i zgadnij.

1

– Dos ej der Śpejłrobot.
– Wos kon’ȧ maha?
– Har kon śpejła teńis ȧn ping-pong.

– Dos ej der Hoüzrobot.
– Wos kon’ȧ maha?
– Har kon koha ȧn ufroüma.

– Dos ej der Śülrobot
– Wos kon‘ȧ maha?
– Har kon łaza ȧn śrȧjwa.

– Kon yh kiöefa dan robot?
– No frȧłik.

– Moca, Nüśü! Yh ho ȧ gyśenk fjyr 
oüh! Röt, wos!

S’Robotagyweł

Hüh ȧn zejh!
Zejh ȧn hüh!

S’ej cȧjt uf ȧ kistiöeryj,
      Śpryng ys büh!

– Dos ej der Müzikrobot.
– Wos kon’ȧ maha?
– Har kon zyngja ȧn tanca.
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Zejh ȧn ziöe.
Ułóż zagadkę dla kolegi lub koleżanki.

Łaz ȧn bycȧhuł. Zejh ȧn śrȧjw.
Przeczytaj i połącz opisy z robotami. Popatrz i uzupełnij brakujące 
nazwy robotów.

2

3

Zejh uf X17. 
Wos kon’ȧ maha?

Har kon zyngja ȧn śrȧjwa.

Dos ej der ..................., 
der ................... robot.
Har kon bihła łaza ȧn obrozła möła.

Dos ej der  ..................., 
der  ................... robot.
Har kon rȧpowȧn ȧn łidła zyngja.

Dos ej der ..................., 
der ................... robot.
Har kon fanstyn wośa 
ȧn ȧ güty züp koha.

Dos ej der ..................., 
der ................... robot.
Har kon bihła łaza ȧn obrozła möła.

X19 X11 X14 X16

X13 X15 X17 X20 X18 X12
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Konsty dos maha?

Zejh ȧn śrȧjw.
Popatrz i napisz, co potrafią, a czego nie potrafią robić dzieci.

1

3

Har kon .............

Konsty … ?

Zej kon ..............

1. śpejła

2. śpryngja

3. fiöen 

4. łoüfa

5. śpejła 

6. wośa

7. wośa 

8. möła

9. koha

 huh

 kiöbbol

 byhend

 teńis 

 ym rod 

 züp

 dy fanstyn

 łidła

 obrozła 

......................... .........................

...........................................................................Ejs kon.........................

.......................

......................

..................................?

..................................?

...................................?

Frögcȧjt. Śrȧjw ȧn kuz cy dem frȧjnd.
Ułóż trzy pytania. Porozmawiaj z kolegą lub koleżanką i wpisz odpowiedź.

Zejh, łaz ȧn numerjy.
Połącz części wyrażeń, wpisując odpowiednie numery. 
Ponumeruj obrazki.

2

Nȧ, yh kon ny.

......................
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Frögcȧjt. Śrȧjw ȧn kuz cy dem frȧjnd.
Ułóż trzy pytania. Porozmawiaj z kolegą lub koleżanką i wpisz odpowiedź.

4

5

6

Łö yns ....

Frȧłik!

Nȧ, dos ej bang.

Dos ej der Alf. Har ej ........... an .............. .
Har ej ........................... .
Har hot cwe ......................... an a ............ .
Alf kon łoufa  .............. an śpryngja ............. . 
Har kon ny  ..................... ańi ....................... .

Łö yns .... Łö yns .... Łö yns ....

Kuz cy dem frȧjnd ȧn möł.
Zaproponuj koledze lub koleżance wspólne wykonanie czynności.
Posłuchaj i dorysuj buźki.

Zejh ȧn śrȧjw.
Rozwiąż krzyżówkę.

Zejh, łaz ȧn śrȧjw.
Przeczytaj i uzupełnij tekst na podstawie obrazka.

6

5

1

1

2

3

4

6

5

2

3

4

-
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Łaz ȧn śteł für.
Przeczytaj historyjkę i przedstaw ją.

Dy hjewystkistiöeryj

Zejh diöh s’fanster roüs!             Oju! S’ej dy drah! Mah s’fanster uf 
ȧn nam dy drah nȧj.

Gej yn ham.                                Zec dih nejder . Puk, puk! War ej dos?

Fłig myter drah.                          O nȧ! Wu ej dy drah?                     Dü byst troürik.

Zejh jok! Der wynd! Nam dȧj drah.  Gej roüs!

 drah

f a n s t e r d r a h t r o ü r i k w y n d h a m n a
m

a

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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Łaz ȧn bycȧhuł.
Dopasuj zdania do obrazków.

Zejh, łaz ȧn bycȧhuł.
Jakie wyrazy ukryły się w ogonie latawca? Zakreśl je.

Łaz ȧn bycȧhuł.
Zakreśl pasujące wyrazy.

2

3

4

 Fłig myter drah.

s’fanster
der wynd

der wynd
dy drah

Oju!
troürik

gejn
zyca

 Zejh jok! Der wynd!

 Zejh diöh s’fanster roüs!

         
  Dü byst troürik.

f a n s t e r d r a h t r o ü r i k w y n d h a m n a
m

a
1 2 3 4
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Łaz ȧn wȧjz.
Przeczytaj historyjkę i przedstaw ją.

Dy wynterkistiöeryj 

Gej yn ham. Zejh uf dy hoza! O nȧ! Dy mjen! Güc noma, 
nozy!

Mah dy noz.  Wosfer ȧ śejner śnejkłop!   Güc noma, śnejkłopy!

Gej roüs. Mah ȧ śnejkłopa. Mah dy oüga ȧn s’moüł.

Śtej uf. Zejh! Der śnej! Oju!     
 

Ci dih o.

Der śnejkłop
1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12
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Zejh, łaz ȧn śrȧjw.
Uzupełnij zdania pod obrazkami.

Łaz ȧn bycȧhuł.
Znajdź sześć wyrazów ukrytych w marchewce i zakreśl je.

Łaz ȧn bynd cyzoma.
Dopasuj do siebie części zdań. 

2

3

4

Zejh jok!  
..........Oju!  

Wosfer a śejner 
.................  

O na! Dy mjen!  
Guc noma ...........

Mah 

Gej

Zejh

Ci dih

yn ham 

 uf dy hoza

o

ȧ śnejkłopa

         c  o  a  h
       c  ś  h  ü  z  a
     n  b  y  n  o  g  o  m
    n  d  g  b  e  s  a  u  e
 o  s  n  o  ś  n  e  j  k  ł  o  p
 h  o  s  m  o  ü  ł   h  o  z  a  e
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Łaz ȧn śpejł o.
Przeczytaj historyjkę i przedstaw ją.

Zejh ȧn underśrȧjw.
Podpisz obrazki.

Dy fjywytkistiöeryj

Mah uf s’bihła. Wu ej s’fygjeła? 
Wu ej der küha?

 Zejh ufa boüm. Hüh cü! 
Wosfer ȧ śejn łidła.

Ci roüs ȧ küha ȧn s’bihła. Zejh! Å klin, gał fygjeła. Ga ȧ küha ym fygjeła.

Nam ȧ bihła ȧn ȧ küha.  Gej noüs. Fłeć ufs groz.

S’fygjeła
1

4

7

2

5

8

3

6

9

s gros      ............     ............   ............ 
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Łaz ȧn fiöerw.
Przeczytaj i pokoloruj obrazek.

Zejh, łaz ȧn śrȧjw.
Popatrz na obrazki i zdecyduj, czy pasują do nich zdania. Jeśli tak, napisz +, 
jeśli nie, napisz –.

Łaz ȧn śrȧjw. 
Do każdego zbioru dopisz jeden wyraz.

3

4

5

Fłeć ufs groz  
      

Ga s’bihła ym 
fygjeła.

Zejh ufa boüm. Ci roüs ȧ küha ȧn 
s’bihła.

1. Der boüm ej broün ȧn grin.
2. S’kliny fygjeła ej gał.
3. Der grusy föguł ej błöw.
4. Der kliny küha ej fjolet.
5. Der grusy küha ej rut.
6. S’groz ej grin.

a bihła,a blajśtift,......

błow, broun
.......................

a fygjeła, 
a hund 

...................

+
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Łaz ȧn śpejł o.
Przeczytaj historyjkę i przedstaw ją.

Dy zumerkistiöeryj

Nam ȧ opuł ȧn ȧ banan. Śtek zy yn kiöb nȧj. Gej ys zoo.

As ȧ banan uf. Błȧj śtejn! Zejh ufa grusa 
olifant.

War ej dos? Dos ej dȧj gyśpon. 

Ziöe “skiöekumt” cy dem 
gyśpon.

Oder wu ej der opuł? O nȧ! Der olifant höt ȧ opuł!

Der olifant

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Łaz ȧn möł.
Przeczytaj zdania i narysuj, 
co znajduje się w koszyku.

Łaz ȧn śrȧjw.
Napisz, które zwierzęta mieszkają w zoo, a które na farmie.

Łaz ȧn numerjy.
Ponumeruj fragmenty historyjki we właściwej kolejności.

2

3

4

Der opuł, 
der banan, dy cwypuł,
dy mjen ȧn dy brötwjyśt.

Wos ej ym kiöb?

 der olifant dy ȧnt der hund  dy żyraf 
 s’śwȧjn der tygrys der krokodil dy kü

 Ziöe “skiöekumt” cy dem gyśpon.

  Śtek ȧ opuł yn kiöb nȧj.

 Der olifant höt ȧ opuł!

 Gej ys zoo.

 Oder wu ej der opuł?

 Zejh ufa grusa olifant.   

dy wjytśoft

1

s’zoo

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................
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Haltaga .
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Hüh cü ȧn ziöe ȧnöh.
Posłuchaj i powtórz.

Hüh cü ȧn zejh.
Posłuchaj i popatrz.

Ustyn

Wos ej y mer śtuw? 

Cwej metyn wiöer,
 byt śejn.

Byt śejn.

Skiöekumt, büwy, 
yh bej śun 

underwȧgs.

Mahwer ȧ 
śmjergüśnikjafłȧk fjetik.

Güt.

Juu ...! Ga öbaht
 ufs woser!

der barüś ȧn der 
śmjergüśnikjabüw

dy hȧrmońi ȧn der 
śmjergüśnikjabüw

dy poüm ȧn der 
śmjergüśnikjabüw
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Hüh cü ȧn numerjy.
Posłuchaj, ponumeruj obrazki i zagraj z kolegą.

Byfiöerw ȧn ziöe.
Pokoloruj zaznaczone pola jednym kolorem i powiedz, 
co widzisz na obrazku.

3

4

der Mika

s'Teruś

Dü
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Hüh cü ȧn zyng.
Posłuchaj i zaśpiewaj.

Hüh cü ȧn byfiöerw.
Posłuchaj i pokoloruj.
Połącz nazwy z obrazkami

Śpryngt ju y mȧj kjywła!

Kumt mȧj biwła, 
kumt mȧj mȧkja

Śpryngt ju 
y mȧj kjywła

Yh triöe arpułn, 
yh triöe ćwikła

Yhy triöe oü riwła

der Hȧlikjałȧjtnysdunyśtag

der Batłer

S’Gre-gre-gregory

Ustyn
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Hüh cü ȧn möł dy mönda ym cwypułkalender ȧnöh.
Posłuchaj i narysuj pogodę, jaką przewiduje wróżba.

Hüh cü ȧn möł zu, wi s’Kȧśü ȧn Kalabis kuza.
Posłuchaj oraz narysuj potrawy na stole wigilijnym o których mówi Kasia.
Przyozdób stół według słów Kalabisa.

3

4

der jener der lüty der mjeca der kwjećyń der mȧja der ćerwjyc

der  
lipjyc

der  
oügust

der  
september

der  
paźdźjernik

der  
listopad

der  
grüdźjyń
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Hüh cü ȧn zejh.
Posłuchaj i popatrz.

Hüh cü, möł ȧn zyng.
Posłuchaj, oznacz obrazki i zaśpiewaj.

Wȧjnaht

Gyśenkja, gyśenkja 
Fjy büwa ȧn mȧkja

War wyt krigja oütła
War wyt krigja tȧkla?

Mȧkja krigja kacła, bȧla myta hacła
Büwa krigja eroplona, ȧna kliny oütła!

der tejś

s’fad

der śłyta 

der reńifer

    der śültiöerba

s’engjeła 

der zak

der Hȧlikjy Mika

MȧkjaBüw o

o

x

x
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Hüh cü ȧn bycȧhuł.
Posłuchaj i zaznacz prezenty, które podarował dzieciom Święty Mikołaj.

3

4

Yh bej Engjeła
H’kum gyryta

Yh ho gyśenkja, y mem śłyta

Mȧkja

BINGO. Zejh ȧn möł.
Wybierz sześć przedmiotów spośród tych, które widzisz na tej i poprzedniej 
stronie. Narysuj je poniżej. Zagraj w Bingo.
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 Hüh cü ȧn śrȧjw.
Wpisz swoje imię na ostatniej karteczce i posłuchaj.

Krisboüm

der łoćkjer s’śtamła s’engjeła s’kłengjela

Hüh cü ȧn zejh.
Posłuchaj i popatrz.

Dö ej ȧ śtamła..... 
an ȧ opuł

Dö ej ȧ łoćkjer..... 
ȧn ȧ kłengjela.

Dö ej ȧ engjeła... 
 ȧn ȧ łihtła

Dö ej ȧ hacła... 
 ȧn ȧ kytła

Dos ej ȧ jok ȧ 
śpejłzah, Kȧśü

Zejh! 
Ȧ moüz!

der Mjeta
s'D

orka
s'Kȧśü

2
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Hüh cü ȧn möł.
Posłuchaj i połącz obrazki tak, aby powstał łańcuch.

Zejh, bycȧhuł ȧn ziöe.
Przyjrzyj się prezentom. Dla kogo jest każdy z nich? Odgadnij, co jest 
w środku i połącz.

3

4

der eroplon s’fader s’oüta s’tȧkla s’bihła

Å śtamła ȧn ȧ kłengjela                  ufum krisboüm.

 s’Nüśü

s'Kȧśü

der Pejter

der Mjeta
s'Terüś



Hȧltaga

1

82

Hüh cü ȧn numerjy. Zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj i zaznacz, które jajka są w koszyku.
 Zaśpiewaj i przedstaw.

2 Hüh cü ȧn łaz.
Posłuchaj i przeczytaj.

Ustyn

Ȧ ćekülade 
ym kiöb.

Ȧ ćeküladhoza ufum 
tejś!

Pejter! Wu ej mȧj 
ćeküladbarüś?

Ȧ ćeküladbarüś ym 
śültiöerba.

Papinkja...

Wu gejter gyfoter mytum kiöb ȧjyn?
Ufa jümyt mȧj gyfoter, ufa jümyt, 

mȧj gyfoter, ufa jümyt mȧj gyfoter, 
mytum kiöb ȧjyn
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Zejh, bynd cyzoma ȧn ziöe.
Co włożysz do wielkanocnego koszyka, a czego nie włożysz? 
Połącz wybrane obrazki z koszykiem.

Łaz.
Jakie wyrazy 
ukryły się w jajku?

Puzzlecȧjt. Zejh ȧn ziöe:
Rozwiąż krzyżówki.

3

4

5

h a z ł a n

U s t y n

p o ü m

p i       p    i

g
y
ś

n
k

e
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Zejh  ȧn hüh cü. 
Popatrz i posłuchaj.

1

Jener, jener! Okgrod!
Noü jür ej! S’ej wos wat!

Lüty, lüty! Okgrod!
Fastnaht ej! S’ej wos wat!

Mjeca, mjeca ! Okgrod!
Gregora zȧjn! S’ej wos wat!

Kwjećyń, kwjećyń! Okgrod!
Ustyn ej! S’ej wos wat!

Mȧja, mȧja ! Okgrod!
Batłyn, mȧja. S’ej wos wat!

Ćerwjyc, ćerwjyc! Okgrod!
Hȧlikjałȧjtnysdunyśtag!
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Śpejłcȧjt. 
Ułóż zagadkę dla kolegi lub koleżanki.

Hüh cü ȧn numerjy. 
Posłuchaj i ponumeruj. 

2

3

Lipjyc, oügust! Okgrod!
Wakanc, wakanc! S’ej wos wat!

Wżeśjyń, wżeśjyń! Okgrod!
Endłik dy śül, fyngt zih o!

Paźdźjernik, paźdźjernik! Okgrod!
S’faderśłȧjsa! S’ej wos wat!

Listopad, listopad! Okgrod!
Dy Andźejkja! Kumt ȧn zȧt!

Grüdźjyń, grüdźjyń! Okgrod!
Wȧjnaht ej! S’ej wos wat!

Fastnaht!Wos ej ym lüty? 



Activity Section p. 00

Hüh cü, numerjy ȧn bynd cyzoma.
Posłuchaj, ponumeruj i połącz obrazki z wyrazami.

Hüh cü ȧn ziöe.
Posłuchaj i powiedz. 

Hüh cü. Zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj. Zaśpiewaj i przedstaw. 

Hȧltaga Dy koland

1

3

86

Wjyr kolendnikja, śejn oü zyngja wan
Myt yns kymt oü ju, zjyr ȧ śejner śtam

Ok der toüwuł, mytum engl
Hon ym tut ȧ fłȧk cytenglt

Ej Wȧjnahta, Wȧjnahta!

Myt yns kymt ju, oü der hȧrmonist
Zu wiöe’s’um kołd, ȧ ganca wȧg har nist

Wi’ȧ nist, ny łang, bo tejda.
Łet’ȧ zih hejn hyndum cejgła

Ej Wȧjnahta, Wȧjnahta

2
der śtam  dy cejg  der hȧrmonist der toüwuł der engl der tut



  

Hüh cü ȧn numerjy. Zejh ȧn śrȧjw..
Posłuchaj i ponumeruj obrazki. Popatrz i uzupełnij zdania.

Zejh, śrȧjw ȧn ziöe. 
Przyjrzyj się obrazkom, podpisz je i powiedz.

Kroücłacȧjt.
Rozwiąż krzyżówkę.

Hüh cü. Zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj. Zaśpiewaj i przedstaw. 

Dy kolandDy koland Hȧltaga

4

5

6

87

1. Yh kon zan ȧ  .................. . Har ej gułd!

2. Yh kon zan ȧ  .................. . Har ej wȧjs!

3. Yh kon zan ȧ  .................. . Zej ej śrȧklik! 

4. Yh kon zan ȧ  .................. . Har ej śejn!

10

2

1

3

4

5

6

7

8
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1

7

3
5

2

6
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4

Yh kon zan ȧ ...

......................... ......................... ......................... .........................

10

A

9



Activity Section p. 114

Hüh cü ȧn śrȧjw. Łaz ȧn bynd cyzoma.
Posłuchaj i napisz. Przeczytaj i połącz.

Hüh cü ȧn numerjy. Zyng ȧn śpejł o.. 
Posłuchaj i ponumeruj. Zaśpiewaj i przedstaw.

Hȧltaga Dy Wȧjnaht

1

2

88

Wosfer ȧ  ….............. hösty ym hacta?  Krysttag.

Wosfer ȧ  ….............. hösty ym hacta?  fjyrȧncwencik

Wosfer ȧ  ….............. hösty ym hacta?  rut

Wosfer ȧ  ….............. hösty ym hacta?  ȧ reńifer

Köma o śun uf Betlejem dy kjyta
Śejn ym fejduł wi zy śpejła, wȧjt hjyt’ȧ
Łöwa zy ufer heja, rima zy ufer heja
Hȧlik rü, ufer Ad.

Wi zy fihjyn śun ufhüta cy hita
Bröhta zy zy myt cym kyndła ȧn knita
Łöwa zy ufer heja, rima zy ufer heja
Hȧlik rü, ufer Ad.

     Skiöekumt, Engjeła!
fi     fiöerw    numer      tag



Dy Wȧjnaht Hȧltaga

89

Hüh cü ȧn numerjy. 
Posłuchaj i ponumeruj.

Śpejł s’śpejł.
Zagraj w grę.

Puzlcȧjt. 
Wpisz brakujące litery.

3

4

5

CD 2
T: 53

     Skiöekumt, Engjeła!

Wȧjnahtłid

Gyśenkja

Kłejzła myt hung

Kjyhagłoka
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Activity Section p. 00

Hüh cü ȧn śrȧjw.  Zyng ȧn śpejł o.
Posłuchaj i uzupełnij. Zaśpiewaj i przedstaw.

Hüh cü ȧn śpejł o.
Posłuchaj i przedstaw.

Hȧltaga Dy Fyngsta

1

2

90

Wjyr wan maha 
ȧ fojela.

Yh breng ȧbysła
hułc.

Za, wjyr hon
cy wing hułc

Yh wa's 
brengja

Ȧzu, wos mahwer?

Mahwer ȧ 
fyngsta kin.

Nȧ, s'kon azu 
zȧjn.

O, gut. Wjyr 
wan dos maha.

Dos ej cy nos.

Cwyśa ________, cwyśa ________

Zȧjn dy ________ ołerśynsta

Cwyśa ________ ȧn ________

Triöen dy ________ śłȧhter trahta.

Dos ej güt, bym fojer cyzoma 
cym zyca.



Röt ȧn möł. 
Odgadnij jakie cienie rzuca wosk wylany przez klucz w andrzejki.
Zgadnij, co może oznaczać wróżba. Narysuj swój własny kształt.

Zyng ȧn śpejł o.
Zaśpiewaj i przedstaw.

Hȧltaga

3

4

91

..............................

Bröt, fojela, bröt

Dü gyst ym hunger röt

Abela yr oś derkweła

Kȧ ȧsa djefst ny byśteła

Bröt, fojela, bröt

Dü gyst ym hunger röt

Bri, fojela bri

Wer hita gan dy ki

Wer wjyn oü hita dy cejgja

Wen wer bym fojela wjyn łejgja

Bri, fojela, bri

Wer hita gan dy ki

.............................. ..............................

.............................. .............................. ..............................



Activity Section p. 00

Hüh cü ȧn numerjy.
Posłuchaj i ponumeruj.

Hüh cü ȧn numerjy.
Posłuchaj i przedstaw.

Hȧltaga Der Śmjergüst

1

2

92

      Wu zȧjn, wu zȧjn, zȧjn dy śmjergüśnikja ? 
               Wu ej, wu ej, der śmjergüśnik ?

         Ym betła ȧner ej,
Hyndum śtül ander ej,

Yr wan der dryty ej,
 Yn omyn zȧjn nö cwej!

Weter, kyndyn. 
Wu ej der śmjergüśnik?

Har ej hynderum 
boüm!

Wu?

Wyster, 
wu har ej?

Har ej hynderum 
śtroüh!

Har ej hynder 
śwyng!

Ju!

Wu ej har?

Wu ej’ȧ?



Der Śmjergüst Hȧltaga

3

4

5

93

Hüh cü ȧn möł. 
Posłuchaj i narysuj gdzie ukrył się śmierguśnik.

Kuz ȧn möł.
Narysuj w różnych miejscach bluzę, spodnie, czapkę i maskę śmierguśnika. 
Porozmawiaj z kolegą lub koleżanką.

Zejh ȧn śrȧjw. 
Jakie to wyrazy?
     ydnynk   ................................                üśohrt ............................... 

 kgemnijrśśü ..............................              moüb ...................................... 

                                ngyśw ....................................... 

Wu ej der śmjergüśnik?

Har ej...

dü dȧj frȧjnd



KUZWER 
        YHTA
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1

2

3

4

5

6

Tak się witamy i żegnamy.

Tak się przedstawiamy.

Tak pytamy o samopoczucie.

Tak pytamy o wiek.

Tak prosimy o coś i dziękujemy.

Tak pytamy o kolor.

Wifuł jür hösty?

Dank śejn.

Wosfer ȧ fiöerw höt 
dos?

Yh bej Rüźü.

Güt, dank śejn.

Yhy hȧs Kalabis.

Wi hösty dih?

Ga mer ȧ fader, byt śejn.

Güter mügja!

Skiöekumt

Güc noma!

Derwȧjł!

Yh ho can 
jür.

Dö hösty’s.

S’ej gał.

KUZWER 
        YHTA

KUZWER YHTA



KUZWER YHTA

7

8

9

10

11

12
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Tak pytamy, gdzie się coś znajduje.

Tak mówimy o tym, że coś mamy.

Tak pytamy, co to jest.

Tak pytamy, kto to jest.

Tak mówimy o tym, co lubimy, a czego nie.

Tak mówimy, gdy coś kupujemy.

Wu ej dy ȧnt?

 Yh ho ȧ bihła.

Wos ej dos?

War ej dos?

Dos ej mȧj brüder.

Yh ho gan löda. Yh ho ny gan cwypułn.

Dö zȧjn zy.

Dank śejn.

Cwencik cökela, byt 
śejn. 

Zy ej dö.

Yh ho ȧ hüt.

Dos ej ȧ boüm.



97

KUZWER YHTA

13

14

15

16

Tak rozmawiamy o pogodzie.

Tak prosimy, by ktoś coś założył/zdjął.

Tak zachęcamy do wspólnego działania.

Tak pytamy o umiejętności.

Rȧnt’s hoüt?

Zec der ȧ hüt.

Möłwer. S’ej bang.

Ju, yh kon.

Nȧ, yh kon ny.

Frȧłik!
Zyngwer ȧn tancwer.

Konsty füsbol śpejła?

Ci ȧ hüt runder.

Nȧ, s’rȧnt ny. 
S’ej zun.



Activity Section p. 00

Tak przedstawiamy innych.

Tak pytamy, do kogo coś należy.

Tak prosimy, by ktoś coś przymierzył.

Tak robimy zakupy.

KUZWER YHTA  

1

2

3

4
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Dos ej s’Nüśa.

Wos śü ej dos?

Ci o dos hembła.

Yh wje byta dos 
ruty hemb.

Dos ej Nüśas.

Wifuł köst dos?

Dresik śyling.

Byt śejn.

S’ej cy grus.



Tak pytamy o upodobania.

Tak częstujemy kogoś

Tak zamawiamy jedzenie w restauracji.

Tak pytamy o godzinę.

KUZWER YHTA  

5

6

7

8

99

Hösty gan cwypułn?

Nejm der ȧ płoc.

Kon yh jüh hyłfa?

Wifuł ys’s?

S’ej fynf.

Nȧ, dank śejn.

Ju, gat mer śnyceln myt arpułn.

Güt, dank śejn.

Ju, frȧłik!

Nȧ, yhy ny.



Activity Section p. 00

Tak mówimy o przyzwyczajeniach.

Tak pytamy o zawód.

KUZWER YHTA  

9

10

100

Ysty fejś?

Bysty ȧ sekreteryn?

Nȧ, yh bej kȧ sekreteryn. Yhy bej 
ȧ detektywyn.

Łejzty komiksa ym möntag?

Ju, yh as.

Nȧ, yh łaz ny. 
Yh łaz bihła ym möntag.

Yhy gej śpacjyn mytum Jȧśü.

Wos mahsty 
nömytags?



Tak pytamy o to, czy ktoś coś dobrze robi.

Tak rozmawiamy o kolekcjonowaniu rzeczy.

Tak mówimy o tym, co lubimy robić.

Tak pytamy o to, co ktoś robi w danej chwili.

KUZWER YHTA  

11

12

13

14
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Konsty fiöen ufa śłytśü?

Yh ho gan cy śyfa.

Wos mahsty?

Wos kłoüsty cyzoma?

Wifuł krigla hösty?

Ju, yh kon. Yh kon dih łjyn.

Yh ho ny gan cy śwyma.

Yh woś mih undum 
pryśnic.

Fjyder dih! S’ej aht.

Yh kłoü krigla cyzoma.

Yh ho ȧ hundyt krigla.


