Zał. nr 1
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania zaznaczając właściwą odpowiedź.

Nietoperze to niezwykłe zwierzęta. Latają w powietrzu, chociaż są ssakami. Dzień
przesypiają, a nocą wylatują na polowanie. Żywią się owadami. Całą zimę nietoperze
spędzają w chłodnych, wilgotnych jaskiniach lub piwnicach. Zawieszone u stropu, zwisają
głową w dół. Temperatura ich ciała obniża się. W ten sposób śpią. Nietoperze są pod ścisłą
ochroną.

Odpowiedz na pytania:
Czym są nietoperze?
- ptakami
- ssakami
- owadami

Kiedy polują nietoperze?
- czasami w nocy
- tylko w nocy
- czasami w dzień

W jakiej pozycji śpią?
- zwinięte w kłębek
- wiszą głową w dół
- stoją na jednej nodze

Gdzie spędzają zimę?
- w norkach i w piwnicach
- w piwnicach, dziuplach i na strychu

- w jaskiniach i piwnicach

Czym się żywią?
- owadami
- nasionami
- roślinami

Podczas snu ich temperatura ciała:
- jest wyższa
- obniża się
- nie zmienia się

Czy są chronione?
- tak
- nie
- częściowo

Zał. nr 2
Przeczytaj opowiadanie i skreśl wszystkie niepasujące wyrazy.

Dzisiejsze zajęcia z wychowania fizycznego były inne niż zwykle,
gdyż wyjątkowo chłopcy i dziewczynki słonie ćwiczyli razem.
Nauczyciele domy zdecydowali, że tego masło dnia obie grupy
rozegrają przeciwko sobie skecz mecz siatkówki. Wszyscy
spodziewali się, że przewaga chłopców będzie widoczna od samego
początku środka pojedynku, jednak dziewczynki grały równie dobrze,
więc mecz był bardzo zacięty i do końca nie było wiadomo, która
drużyna dziewczynka zwycięży. Ostatecznie triumf odnieśli oznaczyli
chłopcy. Przyznali jednak, że dziewczynki były godnymi
przeciwniczkami i im również należą się krzesła brawa. Nauczyciele
cieszyli się, że wymyślone przez nich zajęcia przebiegały w miłej i
sportowej smutnej atmosferze.

Zał. nr 3
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Zapisz odczytane nazwy województw.

Zał. nr 4
Przeczytaj wszystkie wyrazy. Zamaluj tylko te, w których znajduje się dwuznak „ch”.
Przepisz tylko te wyrazy, w których znajduje się „h”.

jaskinia

hotel

kiwi

słodycze

kolarz

wachlarz

zegar

telewizor

graham

kolonia

harfa

grzyb

kuchnia

wehikuł

gruszka

tulipan

muszelka

juhas

zasłona

miłość

przyjaciel

duch

bochen

zakupy

karnawał

harmonia

muzyka

mikrofon

skakanka

kredka

ręcznik

koc

chata

cebula

cykl

druh

hamak

igła

szalik

kolacja

jabłko

zadanie

telefon

wiadro

kokarda

machina

widły

widelec

akwarium

Michał

donica

korytarz

schody

autobus

paliwo

znaczek

tabletka

bombka

marchew

karta

chmura

kolczyk

historia

garnitur

kucharz

liście

deszcz

płyta

wataha

miotła

okno

druhna

Przepisz wyrazy z h.

Ile jest wyrazów z „ch” a ile z „h”?

Zał. nr 5
Przeczytaj węże literowe, utwórz z nich wyrazy a z wyrazów zdania.
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Zapisz utworzone zdania.

Zał. nr 6
Chłodzi nas, myje nas.
Poi ludzi, pole, las. (woda)

Zieloną nosi koronę,
przed skwarem daje ochronę. (drzewo)

Co jesienią z dębu spada?
Co ze smakiem dzik zajada? (żołądź)

W kropki ma spódnice,
lubi zjadać mszyce. (biedronka)

Aksamitny motyl,
który lata w nocy. (ćma)

Dobre ma zwyczaje,
ludziom mleko daje. (krowa)
Jaki zawód ma ten pan,
co naprawi każdy kran? (hydraulik)
Gdy ją obieramy,
łezki ocieramy. (cebula)
Po niedzieli, tym dniem
zaczynamy tydzień. (poniedziałek)

Złota, świetlana kula
ciepłem świat otula. (słońce)

Wymyśl swoje zagadki.

