
Uaktualnienie świetlica z dnia 04.06.2020r. 

Zespół świetlicowy 

 

Temat: Doskonalimy umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. 

 

 

 

Tekst do czytania ze zrozumieniem: 

1. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedź na pytania wskazując  

właściwą odpowiedź. 

 



„Pyszny poczęstunek” 

             Kiedy Tomek przyjechał do Oli, dzieci postanowiły, że przygotują razem 

kolację dla rodziców Oli. Obmyślili sobie, że zrobią pyszne kanapki i sałatkę 

jarzynową. Potrzebowali jednak składników. Wybrali się zatem na wspólne 

zakupy. W warzywniaku kupili: ogórki, jajka, ziemniaki, marchew, jabłka                

i sałatę. W sklepie mięsnym natomiast soczystą szynkę na kanapki. Odwiedzili 

również sklep spożywczy, aby zaopatrzyć się w pieczywo, ser żółty, groszek          

i majonez. Tomek był odpowiedzialny za przygotowanie pysznych kanapek, Ola 

natomiast pokroiła i doprawiła sałatkę jarzynową. Rodzice Oli byli zachwyceni 

poczęstunkiem, zjedli kolację z prawdziwym apetytem. 

 

1. Co Tomek i Ola postanowili przygotować razem? 

a) podwieczorek,  b) obiad,  c) kolację 

2. Dla kogo Tomek i Ola przygotowali poczęstunek? 

a) dla dziadków Oli,  b) dla rodziców Oli, c)  dla rodziców Tomka 

3. Co dzieci kupiły między innymi w warzywniaku? 

a) ziemniaki,  b) ser żółty,  c) majonez 

4. Co dzieci kupiły w sklepie mięsnym? 

a) pasztet z dzika,  b) długie kabanosy,  c) soczystą szynkę 

5. Co dzieci kupiły w sklepie spożywczym? 

a) pieczywo, ser żółty, groszek i majonez,  b) pieczywo, ser biały, kukurydzę         

i majonez,  c) bułkę, ser żółty, groszek i musztardę 

6. Kto był odpowiedzialny za przygotowanie pysznych kanapek? 

a) Ola,  b) Tomek i Ola razem,  c) Tomek 

7. Kto był odpowiedzialny za pokrojenie i doprawienie sałatki jarzynowej? 

a)Tomek,  b) Tomek i Ola razem,  c) Ola 

8. Rodzice Oli byli: 

a) zdegustowani poczęstunkiem,  b) nie zjedli kolacji do końca,  c) byli 

zachwyceni poczęstunkiem i zjedli z apetytem 

 



Ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania ze 
zrozumieniem: 

 

1. Które wyrazy nie pasują do pozostałych: 

mleko, jabłko, śmietana, ser 

wiśnia, morela, bułka, winogrono 

kiełbasa, kabanosy, parówki, czekolada 

ziemniaki, mleko, buraki, marchew 

bułka, chałka, mięso, chleb 

herbata, sok, kawa, lody 

sernik, makowiec, ogórek, szarlotka 

 

2. Uważnie przeczytaj zdania i ponumeruj według wzoru: 

1. prośba dziewczynki o kupno książki 

2. prośba chłopca o zaszycie dziury 

3. prośba wychowawczyni o zachowanie ciszy 

4. prośba policjanta o rozejście się 

5. prośba lekarza o pokazanie języka do badania 

6. zdania, które nie są prośbami 

 

Mamusiu, proszę Cię zaszyj mi dziurę w spodniach 

Poproszę pacjenta o rozebranie się do badania 

Stać, niech nikt się nie rusza 

Poproszę o pokazanie języka do badania 

Poproszę, drogie dzieci o filiżankę herbaty 



Mamusiu, wypożycz mi proszę książkę 

Proszę wszystkich o spokojne rozejście się 

Cisza wszyscy! 

Poproszę wszystkie dzieci o zachowanie ciszy 

Mamusiu, kup mi proszę książkę 

Czy możesz zaszyć mi dziurę na bluzce? 

 

Źródło: https://www.mjakmama24.pl/edukacja/pomoc-w-nauce/czytanie-ze-zrozumieniem-klasa-3-aa-nB3o-
mq4E-89CQ.html 
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