
Temat: Czytanie ze zrozumieniem. 

Dzisiaj poćwiczysz: 

- czytanie tekstów ze zrozumieniem 

- poprawne budowanie odpowiedzi 

- doskonalenie techniki czytania 

 „Jak wyglądają pewne trzy sympatyczne psiaki?” 

Bułka – przywódca całego stada. Ile ma lat? Nie wiadomo. Najprawdopodobniej około 12, ale 

często psiaki ze schroniska nie mają podanej daty urodzenia, tylko orientacyjny wiek. 

Dlaczego tak się dzieje? Otóż psy często trafiają do schroniska w wieku już kilku lat, 

z nieznaną przeszłością, bez książeczki zdrowia. Bułka sięga mniej więcej do połowy łydki 

Maggie. Jej sierść jest jedwabista, w przeważającej części biała, z nielicznymi czarnymi lub 

brązowymi plamkami. Ma małą, zgrabną główkę, z czarnymi plamkami: na prawym oku 

plama sięga aż do połowy sznupki i zajmuje prawie pół głowy. Lewe oczko ma mniejszą 

czarną plamę, sięgającą od oka w dół głowy. Uszka są nakrapiane czarnymi plamami i 

klapnięte. Oczka ma czarne. Jej kufa, czyli pysk, jest spiczasta, drobna, zakończona czarnym, 

wiecznie mokrym noskiem. Ma bardzo duże kły jak na takiego małego psa. Ma również 

bardzo długi ogon. Ksywki: Bułeczka, Kromeczka, Kromczilla Bum Bum. 

Pola – najbardziej delikatna ze wszystkich piesków. Ma około 7 lat. Sięga poniżej kolana. Ma 

szorstką, białą sierść. Ma długie, chude łapki, dzięki którym jest bardzo szybka. Ma małą 

główkę, ze stojącymi dużymi uszami, nakrapianymi brązowymi plamkami. Jej oczy są 

niezwykłej orzechowej barwy. Na prawym oku ma brązową plamę. Nad oczami ma śmieszne 

krzaczaste brwi. Ma proporcjonalną do głowy kufę, którą porasta sierść przypominająca wąsy 

i brodę, dzięki czemu Polcia wygląda trochę jak psi dziadek. Jej brązowy nosek jest zawsze 

suchy. Ksywki: Polcia, Poldesław, Polcia Babolcia Kazik – psiak w podobnym do Bułeczki 

wieku. Chciałby być przywódcą, jednak ten tytuł niezaprzeczalnie należy do jej koleżanki. 

Jest tej samej wysokości co Bułka, jednak jest od niej o wiele dłuższy. Ma długą, rudą sierść. 

Jego ogon jest przepiękny i puszysty, przypomina kitę wiewiórki. Jego głowa jest 

nieproporcjonalnie duża w stosunku do ciała. Jego kufa i część głowy jest siwa. Ma brązowe 

oczy, nad którymi znajdują się uszka: prawe klapnięte, a lewe stojące. Ma bardzo duże kły, a 

jego kufa zwieńczona jest mokrym czarnym nosem. Ma śmieszne króciutkie i grubiutkie 

łapki. Ksywki: Kaziutek, Kaziosław, Kaziurtan, Kazimierz. 
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Pytania do tekstu. 

1. Który z piesków jest przywódcą stada? 

2. Który z piesków nie ma czarnego noska? 

3. Który z piesków jest rudy? 

4. Jakie są Kazika łapki? 

5. Jakie są uszy Poli? 

6. Ksywką Bułki nie jest: (podkreśl właściwą odpowiedź) 

Bułeczka  Bułczilla  Kromczilla  Bum  Bum  Kromeczka 

7. Zaznacz prawdziwe zdanie: 

Polcia ma szorstką sierść. 

Bułka ma długą sierść. 

Kazik ma aksamitną sierść. 

Bułka ma szorstką sierść. 

8. 8. Zaznacz fałszywe zdanie. 

Kazik ma siwa kufę. 

Kazik i Bułka mają mokre noski. 

Polci oczy mają niezwykły orzechowy kolor. 

Wszystkie pieski mają łatki na oczach. 

9. Przeczytany tekst jest: ( 

Opowiadaniem  opisem  bajką  legendą 

 

Trzymam kciuki! Powodzenia! 


