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1.Kto to robi? Wstaw czasowniki w odpowiednie pola w ramce.  
 

gaworzyć, karmić, kołysać, nosić na rękach, ślini się, przewijać, odbija mu się, przebierać, przytulać, 

raczkować, rosnąć, rozpoznawać głos, rozwijać się prawidłowo, ssać palec, śpiewać kołysanki, ząbkować 

 

Dziecko 
 
 

Rodzice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.  Podpisz zdjęcia 
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3. Co możesz kupić w sklepie z artykułami dziecięcymi? Podpisz obrazki słowami z ramki 
pieluszki, przytulanka, smoczek, wózek, butelka, grzechotka, śliniaczek, wanienka, fotelik samochodowy, 

łóżeczko, śpioszki, kołyska, kocyk, niemowlę 

 

4.Wstaw do tekstu czasowniki w poprawnej formie 

urządzać, ssać, wydawać, reagować, rozpoznawać, mieć, starać się, ząbkować, unosić, rozszerzać, 
stać, karmić, płakać 

 

Ciąża to okres od poczęcia dziecka do porodu. Trwa zwykle dziewięć miesięcy i dzieli się na trzy 

trymestry. Na początku ciąży kobieta może 1.................... nudności i czuć się zmęczona i śpiąca. W 

trakcie ciąży rodzice przygotowują się na przyjście dziecka na świat – 2............................... pokój 

dziecięcy, kupują wyprawkę, czyli akcesoria takie jak butelki, smoczki, zabawki, pieluszki i inne. 

Często chodzą też do szkoły rodzenia.  

Pierwszy miesiąc życia dziecka nazywa się okresem noworodkowym. Noworodek praktycznie tylko 

śpi (17-20 godzin na dobę), 3.................... pierś (co półtorej godziny), robi kupę i 4...................... 

Rodzicie nie mają z niego wiele pożytku. Potem jest trochę lepiej.  
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Okres niemowlęcy zaczyna się od pierwszego miesiąca życia dziecka, a kończy się mniej więcej w 

momencie, kiedy dziecko umie samodzielnie 5......................... Od urodzenia do końca tego okresy 

dziecko rozwija się bardzo intensywnie.  

Przez sześć pierwszych miesięcy mama zwykle 6.................... dziecko piersią, a potem rodzice mogą 

zacząć 7.......................... dietę dziecka dodając do niej inne produkty – najpierw papki, a potem 

produkty stałe. 

Około drugiego – trzeciego miesiąca dziecko zaczyna 8........................ pierwsze dźwięki, potrafi 

poruszać głową na boki, a kiedy leży na brzuchu 9.................... wysoko głowę. Również jego uśmiech 

staje się bardziej świadomy.  

Dźwięki wydawane przez półroczne dziecko są również bardziej świadome. Mówimy wtedy, że 

niemowlę gaworzy.  Z pomocą rodziców dziecko 10........................ usiąść. Około siódmego miesiąca 

zaczyna też 11 ...................... Staje się wtedy płaczliwe i rodzice muszą często nosić je na rękach przez 

długie godziny. W tym wieku 12.......................... znane mu słowa i przedmioty oraz powtarza sylaby. 

Umie też 13.......................... na swoje imię.  

 

5.Co znaczą te frazy? Połącz je z sytuacjami 
 

1. Wylać dziecko z kąpielą   

2. Czuć sie jak nowo narodzony 

3. Dziecko szczęścia 

4. Cieszyć się jak dziecko  

 

A. Paweł ma dobre życie – świetną pracę, kochającą rodzinę, a do tego ostatnio napisał 

rewelacyjną książkę. 

B. Marcin dowiedział się, że jego żona jest w ciąży. Od razu zadzwonił do swoich rodziców z dobrą 

nowiną. 

C. Dziecko, które odbierane jest biednym rodzicom, trafia często do domu dziecka, kiedy może nie 

otrzymać wystarczająco dużo miłości.  

D. Paweł i Kasia od trzech miesięcy nie spali, bo ich ząbkujące niemowlę płakało co noc. Kiedy 

mama Pawła zaoferowała, żeby zostawili z nią dziecko na weekend i odpoczęli, zgodzili się bez 

zastanowienia. Nie poszli ani na kolację, ani do kina. Poszli spać, a rano w końcu byli wypoczęci.  

 

*6.Podkreśl synonimy słowa dziecko 
 

maluch, staruszek, nastolatek, maleństwo, potomek, facet, dzidziuś, niunio, babka, szczeniak szkrab, 

smyk, bobas, kociak 
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*7.Dopisz do podanych dopełnień przymiotniki z listy 
 

dziecinny, dziecięcy, macierzyński, macierzysty, matczyny 

 

A. ........................................... instynkt 

B. ........................................... komórki 

C. ........................................... miłość 

D. ........................................... mężczyzna 

E. ........................................... pokój 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi 
 

1. Dziecko: gaworzy, raczkuje, rośnie, rozpoznaje głos, rozwija się prawidłowo, ślini się, ssie palec, ząbkuje, odbija mu się 

Rodzice: karmią, kołyszą, noszą na rękach, przewijają, przebierają, przytulają, śpiewają kołysanki 

2. raczkuje, ślini się, ząbkuje, ssie smoczek 

3. 1. smoczek, 2. Wózek, 3. Śliniaczek, 4. Pieluszki, 5. Butelka, 6. Grzechotka, 7. Fotelik samochodowy, 8.nosidełko, 9. Wanienka, 10. Maskotka/ 

przytulanka 11. Kołyska, 12. Kocyk, 13. Śpioszki, 14. łóżeczko 

4.1.Mieć, 2. Urządzają. 3. Ssie, 4.płacze, 5. Stać, 6.karmi, 7.rozszerzać 8. Wydawać, 9. Unosi, 10. Umie, 11. Ząbkować, 12. Rozpoznaje, 13. reagować 

5. 1c, 2d, 3a, 4b 

6. maluch, maleństwo, potomek, dzidziuś, niunio, szkrab, smyk, bobas 

7. A macierzyński, B macierzyste, C. Matczyna, D. Dziecinny, E. Dziecięcy 
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