
Nowi Tropiciele

maj imię i nazwisko

1. Przeczytaj tekst i odpowiedz krótko na pytania do tekstu.

15 maja nasza klasa, czyli 2 c, wzięła udział w niezwykłej 
uroczystości otwarcia nowego osiedlowego placu zabaw.

Na ten plac czekaliśmy z niecierpliwością, ponieważ na osiedlu, 
gdzie znajduje się szkoła, brakowało miejsca zabaw dla dzieci.

W ciągu roku powstało min boisko do piłki nożnej i plac 
dla rolkarzy. Podobały nam się różne zjeżdżalnie, karuzele 
i huśtawki. Najbardziej ucieszyliśmy się ze wspaniałych urządzeń 
do wspinaczki. Największe urządzenie wyglądało jak olbrzymia 
pajęczyna!

Na otwarciu placu zabaw byli: burmistrz miasta, dyrektor 
naszej szkoły i pracownicy urzędu miasta. Nie brakowało 
również innych gości, także dzieci z rodzicami. Nasza klasa 
została zaproszona, ponieważ wygraliśmy konkurs na projekt 
placu zabaw. Wiele rzeczy, które wymyśliliśmy i narysowaliśmy, 
mogliśmy nareszcie zobaczyć na własne oczy.

Pan burmistrz powiedział, że teraz my -  dzieci -  będziemy 
gospodarzami tego wspaniałego placu. Musimy więc dbać o nasz 
plac i pamiętać o bezpiecznej zabawie.

Tego dnia nigdy nie zapomnimy. Na pewno na placu zabaw 
będziemy często spędzać wolne chwile, dbając o naszą dobrą 
kondycję fizyczną.

W jakim uroczystym wydarzeniu wzięły udział dzieci?
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Bardzo proszę o samodzielną pracę.



Kiedy miało miejsce uroczyste wydarzenie?
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Kto oprócz dzieci wziął udział w tym wydarzeniu?

Dlaczego klasa 2 c została zaproszona na uroczystość?

Z jakich urządzeń najbardziej ucieszyły się dzieci?

2. Uzupełnij zdania właściwymi formami czasownika śpiewać.

Wczoraj dziewczynka

Wczoraj chłopiec

Wczoraj dzieci

Wczoraj chłopcy

Wczoraj dziewczęta

piosenki.

piosenki.

piosenki.

piosenki.

piosenki.
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3. Uzupełnij właściwą literą (wielką lub małą) wyrazy w zdaniach. 

j/J p/P m/M k/K

estem olką. ieszkam w rakowie,

p/P p/P e/E

który znajduje się w olsce. olska leży w uropie,

e/E

więc jestem uropejką.

4. Kto i co robi na poniższym obrazku? Napisz 4 różne zdania. Postaraj się 
nie powtarzać wyrazów.
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5. Podkreśl wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów.

śpiew śpi śpiewnik piosenka śpiewak zaśpiewa

6. Wybierz z ramki nazwy zwierząt, które żyją na łące. Uzupełnij nimi zdanie.

zające łabędzie żaby wiewiórki skowronki 
krety niedźwiedzie pszczoły mrówki

Na łące żyją:

7. Otocz pętlą rysunek przedstawiający krajobraz najbardziej podobny do krajobrazu 
miejscowości, w której znajduje się twoja szkoła.

8. Jak zadbać o kondycję fizyczną? Podkreśl TAK, jeśli to prawda, lub NIE, 
jeśli to nieprawda.

Codziennie w nocy należy spać 4 godziny. TAK NIE

Zawsze przed wyjściem do szkoły należy zjeść śniadanie. TAK NIE 

Codziennie należy spędzać czas na świeżym powietrzu. TAK NIE 

Należy jeść bardzo dużo wędlin i mięsa. TAK NIE

AUTORKA: Danuta Grabowska ilustracje: Joanna Myjak

™  KLUB N A U C Z Y C IE L A !

MJuczęjpi 150 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018


