
Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania ze zrozumieniem
Zad. 1. 
Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedź na pytania zaznaczając krzyżykiem właściwą odpowiedź.
„Wycieczka do stolicy”
Zbliżał się chłodny, deszczowy i ponury październik. Dzieci z klasy II,         z jednej z łódzkiej szkoły podstawowej wybrały się na wycieczkę do Warszawy. Wyjechały bardzo wcześnie rano bo już o godzinie 6.00.            W Warszawie zwiedzały między innymi Stare Miasto, Zamek Królewski, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie. Potem pojechały do Centrum Nauki Kopernik na wspaniałą, edukacyjną zabawę. Z powrotem w Łodzi były około godziny 19.00. To był długi i wyczerpujący dzień, którego uczniowie na długo nie zapomną.
1. W październiku jaką mamy porę roku:
a) wiosnę
b) lato
c) jesień
d) zimę

2. Dzieci pojechały na wycieczkę do:
a) Wrocławia
b) Warszawy
c) Wałbrzycha

3. O której godzinie wyjechały na wycieczkę:
a) 5.00
b) 6.00
c) 7.00

4. Potem pojechali do:
a) wesołego miasteczka
b) zoo
c) Centrum Nauki Kopernik

5. Z powrotem w Łodzi były około godziny:
a) 19.00
b) 20.00
c) 21.00

Zad 2. 
Przeczytaj uważnie po cichu tekst, a następnie odpowiedz pisemnie pełnymi zdaniami na pytania.
„Bociany”
Kiedy nadchodzi nieśmiało wiosna, zaczyna mocno przygrzewać słonko, drzewa, krzewy i kwiaty rozkwitają, a śnieg topnieje. To znak, że bociany wracają do Polski. Nasz kraj to dom dla bocianów, bo co drugi bocian to Polak. Przylatują do nas aby zakładać gniazda, zazwyczaj gdzieś wysoko na kominach, lub wyschniętych czubkach potężnych drzew i mieć małe bocianki. Stare porzekadło mówi, że bociany przynoszą szczęście i dzieci.    A kiedy nadchodzi mroźna i śnieżna zima bociany znów wędrują tam gdzie będzie im dobrze, czyli do ciepłych krajów.
1. O jakiej porze roku bociany wracają do Polski?
..................................................................................................................
2. Po co przylatują bociany?
.................................................................................................................
3. Stare porzekadło mówi, że co przynoszą bociany?
..................................................................................................................
4. Gdzie zimą wracają bociany?
.................................................................................................................

Zad.3.
Podkreśl do czego służą wymienione przedmioty:
łyżka – do jedzenia, do siedzenia, do spania
buty – do jedzenia, do spania, do chodzenia
poduszka – do chodzenia, do jedzenia, do spania
krzesło – do spania, do siedzenia, do chodzenia
książka – do rysowania, do czytania, do malowania
farby – do pisania, do malowania, do rysowania
kredki – do czytania, do malowania, do rysowania
ołówek - do malowania, do rysowania, do pisania

Zad.4. Podkreśl wyraz, o którym jest mowa w zdaniu:
Budynek, w którym bawią się małe dzieci, to: szkoła, przedszkole, kino
Budynek, w którym uczą się starsze dzieci, to: przedszkole, szkoła, teatr
Budynek, w którym wypożyczamy książki, to: księgarnia, biblioteka, restauracja
Budynek, w którym możemy nadać paczkę i kupić znaczek, to: kino, apteka, poczta
Budynek, w którym można kupić leki, to: poczta, apteka, restauracja
Budynek, w którym przebywają chore dzieci i dorośli, to: przedszkole, szpital, poczta
Budynek, w którym można coś smacznie zjeść, to: apteka, restauracja, poczta

Zad.5 Poniżej znajdują się informacje na temat różnych ptaków. Wybierz tylko te zdania, które dotyczą pingwinów i przepisz je do zeszytu. Informacje możesz znaleźć w internecie.
Aby ułatwić sobie poruszanie się po lodzie, ślizgają się na brzuchu.
Są doskonałymi pływakami.
Są ptakami, mimo że nie potrafią fruwać.
Żyją w stadach nad brzegami mórz na obszarach Arktyki.
Przed zimnem chroni je warstwa tłuszczu.
Nie potrafią fruwać, drepczą tylko na swych krótkich nóżkach.
Jaja wysiadują na zmianę mama i tata. Zwykle wykluwają się z nich cztery młode.
Ich upierzenie zmienia kolor, przechodząc od białego do różowego,
w zależności od rodzaju pożywienia.
Mimo że nie latają, potrafią szybko uciec przed drapieżnikiem dzięki
silnym nogom.
Bardzo często towarzyszą statkom rybackim, żywiąc się resztkami ryb
wyrzuconych przez rybaków do wody.
Samice znoszą jednorazowo tylko jedno jajo i opiekują się nim razem
z samcem, chroniąc młode przed zimnem.
Mają silne i ostre szpony, a ich wielkie oczy otacza wianuszek sztywnych piórek.
Zad. 6
Przeczytaj uważnie zdania opisujące dzięcioły oraz inne ptaki leśne. Skreśl zdania, które nie dotyczą dzięciołów.
Mają silne i ostre szpony, a ich wielkie oczy otacza wianuszek sztywnych piórek.
Mogą cały dzień stukać w pnie drzew i drążyć w nich otwory.
Mają silną szyję, twardy, mocny dziób i odporny na wstrząsy mózg.
Są największymi drapieżnikami nocnymi.
Ich dzioby zużywają się, ale każdego dnia odrastają.
Szukają ukrytych w korze larw i owadów.
Za pomocą długiego języka wydobywają larwy i owady z wydrążonych otworów.
Zakładają gniazdo w wydrążonej przez siebie większej dziupli.
Nogi, wyposażone w dwa silne palce, pozwalają im mocno przyczepić się do kory.
Ogon pełni ważną funkcję, ponieważ służy jako podpora dla ciała.
Podkładają własne jajka do wybranych gniazd innych ptaków.
Ledwie się wyklują, a już pod nieobecność przybranej mamy wyrzucają
z gniazda pozostałe jajka lub inne pisklęta.
Często słyszymy ich piękny śpiew, lecz rzadko możemy je zobaczyć, gdyż są płochliwe i chowają się przed niebezpieczeństwami.

