
KLASA IV 

Temat: Zło dobrem zwyciężać 

Podręcznik str. 264-266 , A.Maleszka : „ Magiczne drzewo. Pojedynek.” 

1.Przeczytaj opowiadanie. 

2.Ułóż w kolejności plan podany poniżej( wpisz cyfry) : 

…. Dostarczenie jedzenia klonowi . 

….Wspólny obiad. 

….Przywoływanie Ikuka. 

3.Wyszukaj w tekście wydarzenia fantastyczne i realistyczne , uzupełnij tabelę: 

 

Wydarzenia fantastyczne:     Wydarzenia realistyczne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.Co czuł Ikuk ,kiedy dotarły do niego zapachy jedzenia, odgłosy rozmów i wołanie  Blubka? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co sądzisz o postępowaniu Blubka wobec Ikuka? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. W jaki sposób Kuki wyjaśnił swoim towarzyszom, dlaczego należy dać Ikukowi jedzenie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



7. O jakich cechach charakteru świadczy postawa Kukiego? 

a. odwadze, 

b. dobroci ,  

c. szczerości , 

d. podłości,  

e. chciwości, 

f. wrażliwości. 

8. Uzupełnij zdania : 

Kuki tłumaczy kolegom, że warto dać klonowi ……………………………………………..,gdyż może to sprawić, że 

będzie …………………………………………. . Taka postawa świadczy o tym ,że chłopiec jest.............................. 

Przydatne słownictwo: odwaga , poczucie sprawiedliwości ,pycha , tchórzostwo, współczucie , wiara 

w ludzi , pracowitość. 

9. Wyjaśnij co oznaczają podane przysłowia : 

Nie czyń drugiemu , co tobie niemiłe. 

Jak Kuba Bogu,  tak Bóg Kubie. 

Jak ty komu , tak on tobie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.Co zrobić , aby nie być samotnym ? Twoje rady: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA IV 

Temat : O pożytkach płynących z posiadania kota . 

Podręcznik str.278-280, R. Jędrzejewska – Wróbel : „ Praktyczny pan „ 

1. Przeczytaj uważnie tekst  . 

2.Kto jest bohaterem opowiadania ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Co pan robił rano ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Czy mężczyzna lubił swoją pracę ? Co za nią często otrzymywał ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak pan radził sobie , gdy chciał się uspokoić ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jaką audycję w radio wysłuchał pewnego dnia mężczyzna , podaj tytuł : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Czego dowiedział się z audycji ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jaką decyzję podjął mężczyzna ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. W co zaopatrzył się pan w sklepie zoologicznym ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Dlaczego kot nie uspakajał swego pana ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Jakiej rady mężczyźnie udzielił weterynarz? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



12. Czy posiadasz własnego kota ? Jeśli tak to napisz, czy na Ciebie kot działa uspokajająco i łagodząco 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA IV - V 

1.Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczowniki:  

kolega, drzewo 

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Dopisz po trzy odpowiednie określenia kategorii rzeczowników: 

słoń - ………………………………………………………………………………………… 

Kanada - ……………………………………………………………………………………… 

konwalia - …………………………………………………………………………………… 

Reksio - ……………………………………………………………………………………… 

 

3.Uzupełnij związki wyrazowe rzeczownikiem w odpowiedniej formie: 

ziemia – trzęsienie ………………….. 

Gdynia – port w ……………………. 

skrzynia -  wieko ………………….. 

fotografia – wykonanie …………………. 

kolacja – podczas ………………….. 

 

4. Utwórz dopełniacz l. pojedynczej rzeczowników: 

idea- ……………………………………………….. 

kolacja- ……………………………………………. 

fotografia-…………………………………………...  

5. Przekształć podane zdania, zmieniając czasownik na rzeczownik odczasownikowy: 

Został ukarany, gdyż oszukiwał. 

Został ukarany …………………………………… 

Otrzymałem podziękowanie, ponieważ przyniosłem potrzebne materiały. 

Otrzymałem podziękowanie ………………………………………………. 



6. Utwórz od przymiotników rzeczowniki: 

Dobry - ……................... 

śmieszny- ……………… 

naturalny - ………………… 

ciekawy - ……………….. 

lękliwy - ………………….. 

pomocny - ………………. 

 

7. Napisz krótki tekst reklamujący twoje usługi, jako Przyjaciela. Użyj co najmniej pięciu 

rzeczowników utworzonych od przymiotnika. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA V 

Temat : Smak przygody. 

Podręcznik str. 286-287, Jacek Cygan : „Kto przygód zna smak „. 

1.Przeczytaj dokładnie tekst piosenki .Odtwórz ją na you tube , piosenkę śpiewa zespół „Lady Pank”. 

2.Jaka jest myśl główna piosenki ? Do czego zachęcają jej słowa ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Do czego w życiu służy wyobraźnia ? 

  Wyobraźnia to zmyślone historie i niepozorne fantazje na określony temat .Dzięki wyobraźni 

stajemy się otwartymi na siebie i innych , na tworzenie nowych rzeczy ,na poszukiwanie różnych 

rozwiązań. 

W omawianej piosence autor pokazuje jak ważna jest w naszym życiu wyobraźnia. 

4. Gdy puścimy się w świat wyobraźni ,co możemy według poety zobaczyć ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.Sposoby na rozwijanie naszej wyobraźni : 

- czytanie książek, 

- słuchanie muzyki , 

- wykonywanie różnych prac plastycznych , 

- kreatywne zabawy np. kalambury , zagadki itp. 

 

   

 

 

 

 

 

 



KLASA V 

Temat : Dlaczego warto czytać książki ? 

Podręcznik str.288-290, D.Kirschner, D.Casci : „ The Pagemaster”. 

1. Przeczytaj opowiadanie . 

2. Odpowiedz na pytania: 

- Jak nazywa się główny bohater i kim jest? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Czego bał się Ryszard? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- W jaki sposób znalazł się w bibliotece? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Jak nazywał się bibliotekarz? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Jak przewrócił się chłopiec? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Gdzie pojawił się chłopiec po przebudzeniu? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Kto pokazał mu siłę książek? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Czego nauczyła go tajemnicza osoba?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PAMIĘTAJCIE!!!  

Czytanie książek przynosi wiele korzyści .Przede wszystkim rozwija słownictwo oraz 

wyobraźnię , a co za tym idzie sprawia , że stajemy się bardziej świadomi i pewni siebie , gdyż 

czytanie kształtuje charakter. Kolejna kwestia , to pogłębianie wiedzy , a także poczucie 

dobrze wykorzystanego wolnego czasu , Czytanie usprawnia naszą pamięć i koncentrację 

redukuje stres. 

Sami widzicie , WARTO CZYTAĆ!!!! 

 

 

 


