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Szkoła Podstawowa w Dywitach

Zestaw ćwiczeń do czytania ze zrozumieniem

-na podstawie tekstu „Przyrodnicy...” –Język polski kl. III „Całoroczna podróż”

1. Przeczytaj uważnie tekst.

„Przyrodnicy...”

Wracają dzieci ze szkoły. Przechodzą obok krzewów z nabrzmiałymi
wiosennymi pąkami.
- Jakie piękne! – zachwyca się Basia i z tego podziwu aż przystanęła. Chwyciła
krzew, przyciągnęła go nieco i... trzasnęły łamane gałązki.
- Baśka, jak możesz- upomniały ją koleżanki. Ale Baśka, rzuciwszy im lekceważące
spojrzenie, powiedziała wyniosłym tonem:
- Gadanie... Nie znacie się na przyrodzie, nie odczuwacie jej piękna, zobaczycie, jak
te bazie będą wyglądały w wazonie...
- Ale nie trzeba ich łamać...
- A co, same przyjdą do domu? Można czekać do lata. Ja lubię przyrodę i wiem, co
robię...
Szarpnęła jeszcze, ułamała kilka gałązek i, zadowolona z siebie, dopędziła koleżanki.
- Zobaczcie, jakie aksamitne bazie. Będą jeszcze piękniejsze, jak się  rozwiną
w wodzie. Trzeba się tym zająć, trzeba rozumieć piękno przyrody...

Chciała jeszcze coś powiedzieć, ale Wojtek przerwał jej stanowczo.
- Trzeba, trzeba rozumieć, ale ty nic nie rozumiesz.
Naburmuszona Baśka odeszła bez słowa. „Jak tu z wami wytrzymać”- pomyślała
trochę z żalem, a trochę ze złością... „O co im właściwie chodzi?...”

Wracali z wycieczki. Z lewej strony był las, z prawej podmokłe łąki, złocące
się kępami dorodnych kaczeńców. Las pachniał żywicą, łąka świeżą zielenią.
- Jak tu pięknie- stwierdziła wychowawczyni.
- Zatrzymamy się na kilkanaście minut.

Usiedli na skraju lasu, początkowo razem, lecz szybko rozproszyli się po lesie
i łące. Nawet nie spostrzegli, jak minął czas odpoczynku. Wynurzyli się szybko
z lasu i przydrożnych krzewów oddzielających drogę od łąki. Prawie każdy trzymał
w ręce pęczek kaczeńców. Otoczyli półkolem wychowawczynię i prezentowali
kwiaty:
- Ja mam dla siostry, a ja dla mamy, ja dam cioci, ja babci...
- A ja – skłonił się z rozmachem Wojtek- ja przyniosłem kaczeńce dla pani...
- Dziękuję ci serdecznie za pamięć, ale zatrzymaj je dla siebie...



- Czy pani nie lubi kwiatów? – stropił się Wojtek.
- Bardzo lubię, Wojtusiu, i właśnie dlatego nie zrywam bezmyślnie. Spójrzcie na łąkę
- zwróciła się teraz do wszystkich – jaki piękny kolor mają kaczeńce, jaką świeżość,
jak barwnie ścielą się wśród zielonej trawy. Takie kwiaty cieszą mnie i zachwycają.
- Nasze są równie piękne, to przecież te same kaczeńce...
- No, niezupełnie. Zresztą przekonacie się, co z nich pozostanie, zanim wrócimy do
miasta. Ale zbierajmy się szybko.
Ruszyli w milczeniu. Dzieci nie bardzo były przekonane, że ich pani naprawdę lubi
kwiaty.
A wy?

Stanisław Aleksandrzak

2. Który z podanych zwrotów pasuje do tekstu? Podkreśl go.

a) Wycieczka do lasu.
b) Na wiejskim podwórku.
c) Wakacyjne plany.

3. Przekreśl zdania niezgodne z treścią przeczytanego tekstu.

a) Basia chwyciła krzew i przyciągnęła go do siebie.
b) Pani wychowawczyni przyjęła podarowane jej kaczeńce.
c) Dzieci usiadły na skraju lasu.
d) Wojtek przyniósł kaczeńce dla pani.
e) Rozweselone dzieci wróciły do miasta.

4. Przekreśl pytanie nie pasujące do przeczytanego tekstu.

a) Co robiła Basia?
b) Czym pachniał las?
c) Co podarował Wojtek swojej pani wychowawczyni?

5. Uporządkuj części opowiadania. W kwadracikach napisz numery
poszczególnych części.

Wracali z wycieczki. Z lewej strony był las, z prawej podmokłe łąki,
złocące się kępami kaczeńców. Las pachniał, żywicą, łąka świeżą zielenią.



- Jakie piękne! – zachwyciła się Basia i z tego podziwu aż przystanęła.
Chwyciła krzew, przyciągnęła go nieco i... trzasnęły łamane gałązki.
- Baśka, jak możesz- upomniały ją koleżanki. Ale Baśka rzuciwszy im
lekceważące spojrzenie, powiedziała wyniosłym tonem:
- Nasze są równie piękne, to przecież te same kaczeńce...

- No, niezupełnie. Zresztą przekonacie się, co z nich pozostanie, zanim
wrócimy do miasta. Ale zbierajmy się szybko.
Ruszyli w milczeniu. Dzieci nie bardzo były przekonane, że ich pani
naprawdę lubi kwiaty.

Chciała jeszcze coś powiedzieć, ale Wojtek przerwał jej stanowczo.
- Trzeba, trzeba rozumieć, ale ty nic nie rozumiesz.
Naburmuszona Baśka odeszła bez słowa. „Jak tu z wami wytrzymać” –
pomyślała trochę z żalem, a trochę ze złością...

- Ja mam dla siostry, a ja dla mamy, ja dam cioci, ja babci...
- A ja – skłonił się z rozmachem Wojtek – ja przyniosłem kaczeńce dla
pani...
- Dziękuję ci serdecznie za pamięć, ale zatrzymaj je dla siebie...
- Czy pani nie lubi kwiatów? – stropił się Wojtek.

6. Obok zdań w dymkach napisz imiona bohaterów tekstu, które je
wypowiadają.

7. Pomieszano wyrazy opisujące dwa miejsca. Weź w ramkę wyrazy
pasujące do opisu miejsca w przeczytanym tekście.

spadające kolorowe liście, podmokłe łąki, bociany, zielony las, dymiące

kominy, pachnący żywicą, czerwone tulipany, przydrożne drzewa i krzewy,

znaki drogowe, piękne kaczeńce, soczysta zieleń, ciężkie deszczowe chmury,

Gadanie...Nie znacie się na przyrodzie,
nie odczuwacie jej piękna, zobaczycie
jak te bazie będą wyglądały a wazonie...

-A ja – przyniosłem
kaczeńce dla pani...

- Dziękuję ci serdecznie za pamięć,
ale zatrzymaj je dla siebie...



8. Podkreśl zdania, które mówią jaką dziewczynką była Basia.

a) Jest zarozumiała i samolubna.
b) Basia rozumiała piękno przyrody.
c) Basia bezmyślnie łamała gałązki bazi.
d) Uważała, że wiosenne kwiaty są najładniejsze w wazonie.

9. Znajdź pięć błędów, które popełnił Twój kolega przepisując fragment
tekstu.

Usiedli na skraju lodowiska, początkowo razem, lecz szybko rozproszyli się po
lesie i drodze. Nawet nie spostrzegli, jak minął czas odpoczynku. Wynurzali się

szybko z domu przydrożnych krzewów oddzielających drogę od łąki. Prawie każdy
trzymał w ręce lody. Otoczyli półkolem lotnika i prezentowali kwiaty:

10.  Na każdej chmurce napisz nazwy czynności jakie wykonywali uczniowie
w czasie wycieczki.

11.  Zakreśl zasadę, którą kierowała się wychowawczyni.

a) Nie niszcz bezmyślnie przyrody.
b) Zawsze i wszędzie postępuj tak, aby Tobie było przyjemnie.



12.  W każdym zdaniu został użyty niewłaściwy wyraz. Skreśl go i napisz
właściwy. Poprawne określenia znajdziesz w „banku wyrazów”.

� Dzieci przechodziły obok krzewów z nabrzmiałymi jesiennymi pąkami.

� Będą jeszcze smaczniejsze jak się rozwiną w wodzie.

� Łąka pachniała dymiącą zielenią.

� Dzieci przyniosły kolorowe kaczeńce.

� Wychowawczyni lubi zniszczoną przyrodę.

BANK WYRAZÓW

żywą, żółte, świeżą, piękniejsze, wiosennymi,

13.  Które zakończenie pasuje do przeczytanego tekstu? Podkreśl a lub b.

a) Następnego dnia spadł nagle śnieg. Pokrył wszystkie dachy domów, trawniki
i klomby. Nie było widać świeżej zieleni. Dzieci marzły idąc do szkoły.

b) Dzieci bardzo długo rozmawiały z wychowawczynią. Następnego dnia   przyszły
na łąkę. Kwiaty na łące były świeże i złociste. Popatrzyły na te we flakonikach.
Były zwiędłe i smutne. Teraz wiedziały na pewno, że ich wychowawczyni
naprawdę lubi kwiaty.


