
1. Odgadnij zagadki

2. Odczytaj nazwy zwierz ąt i napisz rozwi ązanie
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Wicher, ulewa duża,
Biją pioruny
To ...............................

Kroję w szerz
albo wzdłuż
chleb, kiełbasę ...
Jestem  ...............................

Gdy je dzik pod dębem znalazł,
Z apetytem schrupał zaraz.
...........................................

W twardej skorupce
Smaczny skarb mieszka,
Gdy go rozbijesz
Znajdziesz
..................................
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3.  Jakie litery wpiszesz w puste miejsca

G___eś  nieg___eczny  był  jak  ___adko:

___ucił  śnie___ką  za  sąsiadką,

rano,  kiedy  jadł  śniadanko,

spa___ył  rączkę  ciepłą  g___anką,

na  złość  młodszej  siost___e  Joli,

p___erwał  koncert  dla  p___edszkoli,

t___asnął  d___wiami  z  całej  siły

a___  psy  w  całym  bloku   wyły!

Nie  chciał  w domu  siedzieć  dłu___ej

I  wyskoczył na  podwó___e!

Na  podw___rku  dla  zabawki

p___estawili  z  Wackiem  ławki.

Je___ykowi zabrał  sanki

i  p___ed___eźniał  kole___anki.

A  wieczorem do  rodziny,  stroił  bardzo  brzydkie  miny.

Zapytacie:  A  co na  to  ___ekli  mama  oraz  tato ?

W  tajemnicy  wam  powtó___ę,  że  to  było  coś  o  skó___e.



4. Rozwi ąż krzyżówk ę i odczytaj hasło

1. Duża krowa, mała ...,
2. Stoi w nim telewizor,
3. Leży na pięciolinii,
4. W nim śpisz,
5. Pijesz z niego kakao,
6. Zjeżdżasz z niej na sankach,
7. Pokrywa całe ciało,

5. Wstaw liter ę „b”  lub „p”; „w”  lub  „f”

cza___ka słu___ śpie___ ha___tować

ba___ka chle___ ła___ka dzie___czynka

grzy___ ry___ki su___it cy___ra

zą__ rkoru___ki sta___ ołó___ki
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6. Wpisz w ślimaka rozwi ązanie zagadek. Osta tnia litra  ( lub
litery je śli to jest „ch”) odgadni ętego wyrazu jest pierwsz ą
liter ą następnego

1. mały ogród,

2. dawna stolica Polski,

3. ciągnie go koń,

4. inaczej zajęcie np. taty,

5. chłopców było „2”,

6. dokucza zimą,

7. np. królewski,

8. obok drogi,

9. przed nocą,

10. małe rogi



6. Wyjaśnij pisowni ę podanych wyrazów

ogród  -  ................................................................................................

poważny  - .................................................................................................

morze  -  ...................................................................................................

grzyb  -   ..................................................................................................

pióro  -  ....................................................................................................

wahać się  -   .............................................................................................

7. Dopisz brakuj ące litery  ( ą,  ę,  om)

Ania  jest  dobr___  koleżank___.  Pomaga  dziewczynk___  odrabiać

zadania.

Zosia  je  smaczn___  gruszk___,  a  Jaś  mał___,  czerwon___

rzodkiewk___.

Basia  przygl__da  si__ soczystym  gruszk___,  a  Jaś  pi___knym

rzodkiewk___.



8.  Odczytaj i napisz tytuły ksi ążek



9. Uzupełnij nazwy zwierz ąt odpowiednimi literami (u, ó, ż, rz, ch, h),

a następnie uporz ądkuj wyrazy alfabetycznie

o ___eł,   ba ___ant,   wy ___eł,   jast ___ąb,       przepi___rka,

 kang ___r,   ___iena,   ___art
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3. ........................................................

4. ........................................................

5. ........................................................

6. ........................................................

7. .........................................................

8. ..........................................................


