Czy łatwo napisać opowiadanie z użyciem konkretnych słów???
Przeczytajcie i zobaczcie jak udało się to uczniom klas III 
Czy wszystkim udało się wykorzystać każde podane słowo?
„Dziwna przygoda króla”
Król pił herbatę, w której były magiczne gałązki choinki. Choinka
spowodowała, że król zamienił się w żabę. Gdy się o tym dowiedział narobił
wielkiego hałasu. Chińczyk, który latał na chmurze wracając z Himalajów
zobaczył gadającą żabę, którą był król.
Cesarzowa stojąca obok rzeki zaczęła kichać, ponieważ wyczuła żabę. Król
zobaczył chusteczkę, którą wyrzuciła i szybko uciekł. Bał się, że rozpowie,
że jest zwierzęciem. Król znalazł się po drugiej stronie muru, gdzie była
królewna haftująca chusteczkę dla niego. Królewna rozpoznała w żabie
swojego ojca i zrobiła w królestwie wielki harmider. Król dotknął magicznego
ołówka, którego wypuściła z ręki królewna i znowu był sobą.
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„Żaba Jula skarżypyta”
Pewnego słonecznego dnia żaba Julka poszła do chińczyka. Chińczyk
powiedział do żaby, żeby sobie stąd poszła, bo nikt jej tu nie lubi.
Żaba była bardzo zła. Ołówek doradził żabie Julce, żeby pojechała w Himalaje.
Żaba Julka zaczęła się pakować. Jak była na lotnisku ujrzała pięknego cesarza
i się w nim zakochała. Gdy dojechała na miejsce spotkała króla i królewnę.
– Co tu robisz? – spytali.
–Jestem na urlopie – odpowiedziała.
– Szybko wracaj do Warszawy żabo – powiedział król.
Żaba Julka nie miała wyboru. Wracając do Warszawy spotkała Ołówka
i Chusteczkę.
– Czemuś taka smutna? –spytali.
–Obraziłam się na króla i królewnę – odpowiedziała żaba.
Ołówek i Chusteczka odeszli. Przyszła Chmurka i Haft, ale nie mogąc się
dowiedzieć o co chodzi odeszli. Hałas i Harmider również się niczego nie
dowiedzieli. Mur i Choinka długo wypytywali żabę Julkę, ale ta nie chciała im
nic powiedzieć. Kichać i Herbata również próbowali pocieszyć żabę Julkę.
Jednak im też się to nie udało. Żaba Julka poszła nad rzekę i wskoczyła do
wody. Ślad po niej zaginął…
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Żaba znalazła rzekę i do niej wskoczyła. Wyleciała ponad chmury i
spotkała chińczyka. Chińczyk był królem, a królowa była w tym czasie na
targu. Królewna kichała i szukała herbaty. Król oglądał choinki, a żaba
uderzyła w mur. Na targu był hałas i sprzedawano tam chusteczki. Żaba
znalazła haftowaną chusteczkę i oddała ją królowej.
W Himalajach żyła cesarzowa. W jej domu panował harmider, a ona sama za
uchem nosiła ołówek. To wszystko brzmi dziwnie i tajemniczo...ponieważ to
wszystko przyśniło się żabie…
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