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Temat: ''Mały Książę'' - ćwiczenia na rozumienie lektury (selektywne i szczegółowe).

Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdania.
Pilot wylądował awaryjnie na ….................... o nazwie Sahara.
Na Saharze spotkał ….......................   …............................. .
Chłopiec pochodził z …..................... B 612.
Mały bohater wyruszył w podróż na poszukiwanie …............................... .
Książę poprosił pilota o narysowanie …............................... .
Na B 612 chciały urosnąć potężne drzewa - …............................. .
Na B 612 były trzy …................. .
….............. wyjaśnił chłopcu, czym jest miłość.
Książę bardzo posmutniał w ogrodzie pełnym …................. .
Chłopca ukąsiła …............... i wtedy wrócił na swoją ….................... .

Ćwiczenie 2
Uzupełnij tabelę.

              bohater                                                           cecha

              Król                                                           …................................

              Próżny                                                        …................................

              Pijak                                                           …...............................

              Bankier                                                       …...............................

              Latarnik                                                       …..............................

              Geograf                                                      …...............................

cechy  do  wyboru: obowiązkowość,  nałóg,  miłość  własna,  żądza  władzy,  chciwość,
fałszywa wiedza

Ćwiczenie 3
Napisz krótkie odpowiedzi.
Ile czasu Mały Książę przebywał na Ziemi? …........................................................................
Co liczył Bankier? …................................................................................................................
Co chłopiec najbardziej lubił oglądać? ….................................................................................
Kto pracował dla Geografa? ….................................................................................................
Kogo zobaczył w Małym Księciu Król? …..............................................................................
Kogo zobaczył w Małym Księciu Próżny? …..........................................................................
Co Książę czyścił na swojej planecie? ….................................................................................
O kim chłopiec mówił, że są dziwni i śmieszni? ….................................................................



Ćwiczenie 4
Utwórz prawidłowe formy. Kogo / czego nie ma?
róża – (nie ma) róży
pilot - ….................
lis - …....................
ogród - …..............
Geograf - …..........................
Próżny - …............................
Bankier - …...........................
Mały Książę - …................... …......................
żmija - …................
miłość - …..............
planeta - ….............

Ćwiczenie 5
Jaka była Róża? Dopisz właściwą cechę.
( piękna, kapryśna, wymagająca, delikatna )
potrzebowała opieki - ….............................
bardzo urodziwa - …...................................
ciągle niezadowolona - …...........................
dużo chciała - …..........................................

Jaki był Lis?
( mądry, nieufny, przyjazny, uczynny)
dużo wiedział - …...............................
chciał stworzyć więzi - …..................
gotowy do pomocy - …......................
zachowywał dystans - …....................

Jaki był Mały Książę?
( samotny, ciekawy, zdyscyplinowany, odważny)
zadawał dużo pytań - ….......................................
codziennie wyrywał młode baobaby - …...........................................
szukał przyjaciół - …............................................
spotkał się ze żmiją - …........................................

Ćwiczenie 6
O czym mowa? (w związku z lekturą )
głęboka, w niej woda - ….................................
ma je róża, są ostre - …....................................
narysowana dla baranka - ….............................
mogą wybuchać - ….........................................
miał go na głowie Próżny - …..........................
zasłaniał Różę przed wiatrem - …....................
miał go na sobie Król - …................................
to nie był kapelusz, ale … - ….........................



 


