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Temat: Nad jeziorem – słuchanie ze zrozumieniem. 

Cele: 

• doskonalę percepcję słuchową, 

• ćwiczę uważne słuchanie i zapamiętywanie. 

 

Przebieg: 

1. Dorosły czyta dwukrotnie tekst. Prosi dziecko o uważne słuchanie                            

i zapamiętywanie szczegółów. Następnie odczytuje kolejno pytania z odpowiedziami. 

Dziecko wybiera właściwe odpowiedzi. Przeważnie poprawna jest tylko jedna. Jeśli 

jest inaczej – zostało to zaznaczone. Za poprawną odpowiedź dziecko otrzymuje 

1 punkt. W pytaniach, w których należy wskazać kilka odpowiedzi, dziecko 

zdobywa po jednym punkcie za każdą prawidłową odpowiedź. Pod tekstem 

znajduje się tabela z analizą wyników, dzięki której rodzic może szybko ocenić, jak 

dziecko rozwiązało test. 

 

„Nad jeziorem” 

 

 

 

 

Podczas niedzielnego śniadania rodzice Tomka powiedzieli, że pojadą dzisiaj nad jezioro. 

Chłopiec się ucieszył, ponieważ przez ostatnie miesiące chodził na basen i nauczył się 

pływać. 



Nad jeziorem na Tomka czekała jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że rodzice 

umówili się na plaży z ciocią Kasią i wujkiem Jackiem, co oznaczało, że Tomek będzie 

mógł się bawić z ich dziećmi – Polą i Antkiem. 

Po powitaniu i przebraniu się, dzieci pobiegły do wody. Tata i wujek poszli z nimi, aby 

ich pilnować. W tym czasie mama i ciocia rozłożyły koc, wyciągnęły kawę z termosu 

i zaczęły rozmawiać. Tomek, Pola i Antek wymyślali różne zabawy w wodzie. Chlapali 

się, grali w piłkę i próbowali łapać małe rybki pływające przy dnie. Tomek oczywiście 

zaprezentował swoje umiejętności pływackie i wszyscy bili mu brawo. Po jakimś czasie 

mama i ciocia również przyszły do wody i bawiły się z dziećmi. Dorośli na zmianę 

chodzili pływać w głębszej części jeziora. Gdy wszyscy zgłodnieli, tata i wujek poszli do 

plażowego baru i kupili pizzę. Po obiedzie było krótkie leżakowanie, połączone z 

opalaniem. Potem wujek zaproponował zbudowanie zamku z fosą. Po godzinie na brzegu 

jeziora stała piękna budowla, którą podziwiali także inni plażowicze. W nagrodę dzieci 

otrzymały duże lody.  

Późnym popołudniem obie rodziny zebrały swoje rzeczy i ruszyły do domów. Całą drogę 

Tomek wspominał zabawy z Polą i Antkiem.  

 

Zadanie 1 

Kiedy Tomek dowiedział się o wycieczce nad jezioro? 

a) podczas niedzielnego śniadania 

b) podczas sobotniej kolacji 

Zadanie 2 

Jak Tomek zareagował, gdy dowiedział się o wyjeździe nad jezioro? 

a) rozpłakał się 

b) był smutny 

c) ucieszył się 

Zadanie 3 

Gdzie Tomek nauczył się pływać? 

a) w basenie 

b) w jeziorze 

c) w morzu 



Zadanie 4 

Z kim rodzice umówili się na plaży? 

a) z babcią i dziadkiem 

b) z ratownikiem 

c) z ciocią i wujkiem 

Zadanie 5 

Jak nazywają się dzieci cioci i wujka? 

a) Pola i Antek 

b) Pola i Tomek 

c) Tomek i Antek 

Zadanie 6 

Kto na początku pilnował dzieci bawiących się w wodzie? 

a) tata i wujek 

b) mama i tata 

c) nikt 

Zadanie 7 

Co Tomek, Pola i Antek robili w wodzie? (3 prawidłowe odpowiedzi) 

a) grali w piłkę 

b) zbierali kamyki 

c) próbowali łapać rybki 

d) chlapali się 

e) nurkowali 

Zadanie 8 

Co dzieci i dorośli zjedli na obiad? 

a) pizzę 

b) zapiekanki 

c) rybę z frytkami 



Zadanie 9 

Gdzie wujek kupił pizzę? 

a) w sklepie 

b) w plażowym barze 

c) w pizzerii 

Zadanie 10 

Co zaproponował wujek? 

a) pływanie na materacu 

b) wykopanie wielkiego dołu 

c) zbudowanie zamku z fosą 

Zadanie 11 

Co dzieci otrzymały za zbudowanie zamku? 

a) duże lody 

b) gofry z bitą śmietaną 

c) cukierki 

Zadanie 12 

Kiedy wszyscy bili brawo? 

a) gdy Tomek pokazał, jak pływa 

b) gdy zamek z piasku się zawalił 

c) gdy tata i wujek przynieśli pizzę 

Zadanie 13 

Kiedy rodziny skończyły plażować? 

a) o szesnastej 

b) późnym popołudniem 

c) wieczorem 

 



Zadanie 14 

Które zdanie jest prawdziwe? 

a) Po obiedzie było krótkie leżakowanie, połączone z jedzeniem lodów. 

b) Po kolacji było krótkie leżakowanie, połączone z opalaniem się. 

c) Po obiedzie było krótkie leżakowanie, połączone z opalaniem się. 

Zadanie 15 

Które zdanie jest nieprawdziwe? 

a) Po powitaniu i przebraniu wszyscy poszli pływać. 

b) Po powitaniu i przebraniu się tata i wujek poszli z dziećmi do wody, aby ich pilnować. 

c) Po powitaniu i przebraniu się dzieci pobiegły do wody. 

 

Wyniki 

słabo średnio dobrze znakomicie 

1-7 pkt. 8-14 pkt. 15-18 pkt. 19-20 pkt. 
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