
 Latem najlepiej 
jest nosić 
kożuch. 

Wiosną przyroda 
budzi się do 

życia.

Sen nie jest 
ważną częścią 

dobowego rytmu 
człowieka.

W domu nie 
powinniśmy czuć 

się dobrze.

Sandałki 
powinno się 
nosić zimą.

Elementem 
przyrody 

ożywionej są 
skały.

Wypoczynek 
bierny

=
wypoczynek

aktywny

Odpoczynek 
nie należy się 

każdemu.

Kiedy zanosi się 
na deszcz warto 
wziąć ze sobą 

parasol.

Elementem 
przyrody 

nieożywionej są 
ptaki. 

Śniadanie to 
najważniejszy 
posiłek dnia.

Praca umysłowa 
nie może 

powodować 
zmęczenia.



Człowiek 
powinien brać 
kąpiel/prysznic 
każdego dnia.

Nie trzeba 
zmieniać bielizny 

osobistej 
każdego dnia.

Brat mojego taty 
jest moim 
wujkiem.

Opiekowanie się 
młodszym 

rodzeństwem to 
ważne zadanie.

Mycie zębów po 
każdym posiłku 

jest wysoce 
wskazane.

Właściwe 
oświetlenie 

jest niezbędne 
dla efektywnej 

nauki.

Siostra mojego 
taty jest moją 
szwagierką.

Nie powinno się 
pomagać 
osobom 

starszym.

Przed posiłkami 
nie powinno się 

myć rąk.

Dbanie 
o porządek 

miejsca pracy to 
mój obowiązek.

Syn mojej mamy 
jest moim 
bratem.

Osoby 
niepełnosprawne 

potrzebują 
naszej pomocy.



Dobry uczeń 
zawsze się 
spóźnia.

Dobry uczeń jest 
niemiły dla 
kolegów, 

nauczycieli 
i pracowników 

szkoły.

Mocną stroną 
dobrego ucznia 
jest uczciwość.

Słabą stroną 
dobrego ucznia 
jest nieuważne 
nastawienie.

Dobry uczeń 
nigdy nie 

odrabia prac 
domowych.

Dobry uczeń 
chętnie pomaga 
kolegom, którzy 
sobie nie radzą.

Dobry uczeń 
stara się być 

systematyczny.

Mocną stroną 
dobrego ucznia 

jest 
punktualność.

Dobry uczeń jest 
aktywny na 
lekcjach.

Dobry uczeń 
przeszkadza 

w prowadzeniu 
lekcji.

Mocną stroną 
dobrego ucznia 

jest 
zapominalstwo.

Bycie patriotą 
jest niemodne.



Jazda rowerem 
to forma 

aktywnego 
wypoczynku.

Bezpieczne 
postępowanie 

to dobre 
postępowanie.

997 to numer 
policji.

Zgłaszając 
wypadek nie 

należy podawać 
miejsca 

zdarzenia.

Czytanie książki 
to forma 
biernego 

wypoczynku.

W razie wypadku 
należy 

zadzwonić 
po policję.

998 to numer 
straży pożarnej.

Zgłaszając 
wypadek należy 
się przedstawić.

Wypoczynek jest 
ważną częścią 
każdego dnia. 

999 to numer 
pogotowia 

ratunkowego.

 Korzystając 
z telefonu 

komórkowego 
w razie wypadku 

wybieramy 
numer 112.

Zgłaszając 
wypadek należy 

określić stan 
rannych.



Elementem 
przyrody 

ożywionej są 
zwierzęta.

Zmęczenie 
nie sprzyja 
efektywnej 

nauce.

Odpoczywając 
na łonie natury 

nie musimy dbać 
o porządek.

Uczniowie mogą 
niszczyć ławki 

i krzesła 
znajdujące się 

w szkole.

Elementem 
przyrody 

nieożywionej
są rzeki.

Dom powinien 
zapewnić 
poczucie 

bezpieczeństwa.

Odpoczywając 
na łonie natury 

możemy 
niszczyć 

roślinność.

Dyżurni 
nie muszą 

wywiązywać się 
ze swoich 

obowiązków.

Hałas jest 
czynnikiem 

sprzyjającym 
efektywnej 

nauce.

Uczniowie 
powinni odrabiać 
prace domowe 

nocą.

Uczniowie nie 
muszą dbać 
o porządek 

w sali lekcyjnej.

Nie powinniśmy 
jeść owoców, 

bo nie zawierają 
witamin.



Powinniśmy jeść 
warzywa, 

bo zawierają 
witaminy.

Nadmierne 
podjadanie 

między 
posiłkami 

może prowadzić 
do nadwagi.

Zajęcia 
wychowania 
fizycznego są 
niepotrzebne.

Bierny 
wypoczynek jest 

gorszy 
od aktywnego.

Dieta powinna 
być 

zróżnicowana 
i różnorodna.

W zdrowym ciele 
zdrowy duch.

Taniec to forma 
aktywnego 

wypoczynku.

Jedzenie 
w barach 

szybkiej obsługi 
jest zdrowe.

Zapominanie 
o posiłkach 
nie jest złe.

Aktywny 
wypoczynek 

pozwala 
utrzymać formę.

Gra 
w koszykówkę 

to forma 
aktywnego 

wypoczynku.

Wspólne 
przygotowanie 

posiłków to 
świetna zabawa.


