
 

 

 

Agnieszka 

Abémonti –Świrniak 
Ilustracje postaci Marty pochodzą  

z opowiadań o Marcie, drukowanych w „Faktach i Mitach” 

Elementarz Marty 
Cz. I 1 „Tęczowy alfabet Marty” 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

\ 

Mama               mama 

M _______________________________________________________  

m _______________________________________________________ 

A _______________________________________________________  

a _______________________________________________________ 

 

 

 

Tata     i     tata 

T _______________________________________________________  

T _______________________________________________________ 

I _______________________________________________________  

i _______________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Mama      i    tata 

 

To mama i mama. 

To mama i tata. 

To tata i to tata. 

 

 

 

Irma         Marta 

O _______________________________________________________  

o _______________________________________________________ 



 

 

R _______________________________________________________  

r _______________________________________________________ 

 

Tam tata Marty i mama Marty. 

To mama Irmy i to mama Irmy. 

Irma ma 2 mamy. 

Marta ma mamę i tatę. 

Y _______________________________________________________  

y _______________________________________________________ 

ę _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

To tata Tadka  - Adam. 

D _______________________________________________________  

d _______________________________________________________ 

K _______________________________________________________  

k _______________________________________________________ 

 

 

 

I to tata Tadka – Marek. 

Tadek ma tatę Adama i tatę Marka. 

 

 



 

 

 

 

Tadek to syn Adama i Marka 

S _______________________________________________________  

s _______________________________________________________ 

N _______________________________________________________  

n _______________________________________________________ 

Tadek to syn, Marta to córka. 

C _______________________________________________________  

c _______________________________________________________ 

Ó _______________________________________________________  

ó _______________________________________________________ 

 

 



 

 

Adam ma brata. 

   

 

Brat Adama to tata Marty. 

B _______________________________________________________  

b _______________________________________________________ 

Marta bawi się z Tadkiem w dom. 

 

W _______________________________________________________  

w _______________________________________________________ 

Z _______________________________________________________  

z _______________________________________________________ 

Marta i Tadek bawią się razem. 

ą _______________________________________________________ 



 

 

Się _______________________________________________________ 

się _______________________________________________________ 

 

Tata Marty to brat taty 
Tadka. 

Tadek to kuzyn Marty. 

Marta to kuzynka Tadka.  

U _______________________________________________________  

u _______________________________________________________ 

 

Marta nie ma brata, ale ma kuzyna Tadka. 

L _______________________________________________________  

l _______________________________________________________ 

Nie _______________________________________________________  

nie _______________________________________________________ 



 

 

Jeden tata Tadka nazywa się Adam. 

Drugi Tatuś Tadka ma na imię Marek. 

J _______________________________________________________  

j _______________________________________________________ 

Ś _______________________________________________________  

ś _______________________________________________________ 

 

 

 

Tatuś Marty ma na imię Łukasz. = 

Ł _______________________________________________________  

ł _______________________________________________________ 

Sz _______________________________________________________  

sz _______________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

Ich siostra ma na imię Małgosia. 

Ch _______________________________________________________  

ch _______________________________________________________ 

 

 

 

Małgosia ma męża Zbyszka i synka Maćka. 

Ż _______________________________________________________  

ż ż _______________________________________________________ 

Ć _______________________________________________________  

ć _______________________________________________________ 



 

 

 

 

Ich pies nazywa się Hortensja. 

P _______________________________________________________  

P _______________________________________________________ 

H _______________________________________________________  

h _______________________________________________________ 

Futerko Hortensji jest szare.  

Na łapach ma fioletowe plamki. 

F _______________________________________________________  

f _______________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Ciocia mówi, że Hortensja jest jeszcze mała i skacze 
jak źrebak. 

 

 

Ź _______________________________________________________  

ź _______________________________________________________ 

Cz _______________________________________________________  

cz _______________________________________________________ 

 

 

 

Ale gdy się dużo naje, jest ciężka jak słoń! !  

Ń _______________________________________________________  

ń _____________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

Agnieszka Abémonti --Świrniak 

 

Elementarz Marty V 

 
Cz. II 1 „Tydzień Marty, czyli 

niedwuznaczne dwuznaki” 
 
 
 
 



 

 

Poniedziałek 

W poniedziałek Marta szykuje się do szkoły na 
ósmą..  

 

Wychodzi z domu i szybko idzie z mamusią za 
rękę. 

Ni _______________________________________________________  

ni _____________________________________________________ 

Dzi ____________________________________________________ 

dzi _____________________________________________________ 

Sz _______________________________________________________  

sz _____________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Wtorek 

We wtorek lekcje zaczynają się o dziesiątej. 

Razem z czterema koleżankami i 
siedmioma kolegami Marta idzie na 

lekcję etyki.  

 

 

Siada w ławce szczęśliwa, bo uwielbia się uczyć. 

Cz _______________________________________________________  

cz _____________________________________________________ 

Si _______________________________________________________  

si _____________________________________________________ 

 

 



 

 

Środa 

Marta nie chodzi na religię, z resztą klasy, więc w 
środy idzie z wujkiem i jego chłopakiem na kółko 
szachowe. 

 

 

 

Także ich syn Tadek chętnie uczestniczy w grze. 

Nierzadko urządzają rodzinne turnieje szachowe. 

Ch _______________________________________________________  

ch _____________________________________________________ 

Rz _______________________________________________________  

rz _____________________________________________________ 

 

 



 

 

Czwartek    

W czwartki idą razem do szpitala 
na akcję pocieszania chorych dzieci. 

Nie uczestniczą w szpitalnej mszy, 
bo nie są wierzący, wolą cieszyć się 

zabawą z dziećmi. 

W dżdżyste dni zabawy i wspólne jedzenie 
drożdżówek przeciągają się do wieczora. 

Ci _______________________________________________________  

ci _____________________________________________________ 

Dż _______________________________________________________  

dż _____________________________________________________ 

 

 

 



 

 

Piątek 

W piątek mama często robi zakupy. 
Marta dzielnie dźwiga siatki.  

 

Czasami zrywa  źdźbła trawy i robi z nich 
bukiety.  

 

Zawsze kupują sobie coś pysznego i to jest ich 
gwóźdź programu. 

Dź _______________________________________________________  

dź _____________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Sobota 

W soboty, jeśli nie jest zimno, Marta, 
mama i tata jeżdżą na wycieczki.  

Uwielbiają zieleń polskich lasów, 
Czasem zbierają zioła i grzyby. 

Tatuś objaśnia jej tajemnice Ziemi i opowiada, skąd 
wziął się świat, 

Wieczorami Marta zawzięcie ćwiczy na flecie. 

Zi _______________________________________________________  

zi _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

Niedziela 

W niedzielę dzwonią do babci i dziadka 
i jeżdżą odwiedzać ich na działce.  

Marta bardzo kocha dziadków .  

Dzwoni do nich także przed urodzinami 
rodziców, radząc się, jaki im zrobić prezent. 

Dz _______________________________________________________  

dz _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zakończenie 

Marta i jej rodzice są niewierzący. W świąteczne dni 
nie uczęszczają do kościoła, tylko 
wykorzystują je na zwiedzanie 
miasta. Albo jeżdżą do lasu 
słuchać dźwięków przyrody. Zimą 
zjeżdżają na sankach i urządzają zabawy na śniegu.  

Ale kupują także choinkę i jedzą razem z dziadkami 
świąteczne potrawy, bo podoba im się 
tradycja wspólnego spędzania czasu 
przy zielonym drzewku.  

Są szczęśliwi i to się najbardziej dla nich liczy. 

 

 

KONIEC 
 


