
To był  naprawdę fajny widok. Nie spodziewałem się, 
że jak wejdziemy na górę, to będzie tak fajnie. Droga na
szczyt, długie podejście, nie było fajne dla nas, a tym
bardziej dla marudnego Wojtka. Kiedy wdrapaliśmy się
w końcu, nawet on krzyknął: "Ale tu fajnie!" Na górze stał
drewniany szałas, a za nim zauważyliśmy fajną polanę,
na której planowaliśmy rozpalić ognisko. Wszystko fajnie
się układało do czasu aż na horyzoncie pojawiły się
ciężkie , szare chmury. Najpierw zerwał się wiatr i porwał
fajny kapelusz pani Gabrysi. Potem odfrunęła,
pozostawiona na ławce przed szałasem, najfajniejsza
mapa pana Witolda. W jednej chwili lunął deszcz, 
a wizja fajnego ogniska rozpływała się z każdą kroplą.
Uciekliśmy do szałasu, który okazał się fajnym
schronieniem. Byliśmy głodni. Pan Witold przyniósł
przemokniętą siatkę z chlebem i kiełbaskami. Zjedliśmy
zimne i mokre, a mimo to fajnie smakowały.
Siedzieliśmy tak przez 2 godziny. Śpiewaliśmy fajne
piosenki, graliśmy w kalambury i słuchaliśmy fajnych
opowieści o górach. To był fajny czas. W końcu przestało
padać. Wychodzące zza chmur słońce fajnie oświetliło
najbliższą okolicę. Fajnie się czuliśmy, więc zejście z góry
nie zajęło nam dużo czasu. W fajnych humorach
dotarliśmy do schroniska. 
Wszystko fajne. co się fajnie kończy. 
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To był  naprawdę fajny................................. widok. Nie
spodziewałem się, że jak wejdziemy na górę to będzie tak
fajnie.......................................... Droga na szczyt, długie
podejście, nie było fajne ............................................ dla nas,
a tym bardziej dla marudnego Wojtka. Kiedy wdrapaliśmy
się w końcu, nawet on krzyknął: "Ale tu fajnie
...........................................!" Na górze stał drewniany szałas,
a za nim zauważyliśmy fajną ..........................................
polanę, na której planowaliśmy rozpalić ognisko.
Wszystko fajnie ................................................ się układało
do czasu aż na horyzoncie pojawiły się ciężkie , szare
chmury. Najpierw zerwał się wiatr i porwał fajny
.......................................... kapelusz pani Gabrysi. Potem
odfrunęła, pozostawiona na ławce przed szałasem,
najfajniejsza .......................................... mapa pana Witolda.
W jednej chwili lunął deszcz, a wizja fajnego
.............................................................ogniska rozpływała się
z każdą kroplą. Uciekliśmy do szałasu, który okazał się
fajnym ..................................................... schronieniem. 

Zamień słowo fajny na wyrazy bliskoznaczne. Możesz
skorzystać z tych przedstawionych na kartach
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Byliśmy głodni. Pan Witold przyniósł przemokniętą siatkę
z chlebem i  kiełbaskami.  Zjedliśmy zimne i mokre, a
mimo to fajnie ................................................ smakowały.
Siedzieliśmy tak przez 2 godziny. Śpiewaliśmy fajne
.............................................piosenki, graliśmy w kalambury
i słuchaliśmy fajnych ............................................... opowieści
o górach. To był fajny ..................................................... czas.
W końcu przestało padać. Wychodzące zza chmur słońce
fajnie .................................................. oświetliło swoimi
promieniami najbliższą okolicę. Fajnie .............................
się czuliśmy, więc zejście z góry nie zajęło nam dużo
czasu. W fajnych ....................................... humorach
dotarliśmy do schroniska. Wszystko fajne .............................
. co się fajnie .................................................................kończy.


