
                                     Rewalidacja

Temat:  Opowiadania pt.,, Skarbonka Natalii”

 i ,,Zagadkowe przechwalanki” czytanie ze zrozumieniem.

Cele lekcji:

 rozumiesz przeczytany tekst,poszczególne słowa i zwroty.

 umiesz opowiedzieć przebieg wydarzeń.

 Zadania dla ucznia :

- usprawnianie techniki czytania ze zrozumieniem.

- doskonalenie umiejętności rozumienia treści czytanych.

Przeczytaj opowiadanie

TEST 1

 Uważnie przeczytaj tekst i dokładnie wykonaj wszystkie polecenia.

 Skarbonka Natalki.

 Natalka od dawna zbierała pieniądze na łyżworolki. W klasie już 
wszyscy je mieli. Często podchodziła do swojej świnki-skarbonki i 
potrząsała nią, jakby od tego mogło w niej przybyć oszczędności. 
Pewnego wieczoru zapisała w swoim pamiętniku: "W czwartek 
przyjedzie tatuś ze sztabu powodziowego i na pewno dołoży mi 
resztę pieniędzy". Szybko zamknęła pamiętnik, zgasiła lampkę 
nocną i ułożyła się wygodnie na łóżku. Ale nie mogła zasnąć. Z 
pokoju dochodziły słowa podawanych przez telewizję 
komunikatów, których mama słuchała z przejęciem. Aż tu nagle 
ktoś puka do drzwi. - Tatuś, tatuś! - krzyknęła radośnie Natalka. 
Rzeczywiście, był to tatuś, ale jakiś dziwnie smutny i zmęczony. - 
Jak to dobrze, że jesteś! - ucieszyła się mama. - Ale co się stało? 
Miałeś przecież wrócić dopiero jutro. - Muszę zabrać inne, 



odpowiedniejsze ubranie, no i trochę rzeczy dla powodzian. 
Przygotuj je, Małgosiu. Tam się wszystko przyda. I wyślij jutro 
jakieś pieniądze. Na słowa "pieniądze" Natalka poderwała się z 
łóżka. - Tatusiu, tatusiu, tak bym chciała, żebyś dołożył mi trochę 
pieniędzy na łyżworolki! Obiecałeś! Tatuś spojrzał na córkę jakimś 
dziwnym wzrokiem i powiedział podniesionym głosem: - Natalko, 
jak możesz myśleć o łyżworolkach, kiedy tam ludzie potrzebują 
pomocy! Dziewczynka spuściła głowę i odeszła w milczeniu. 
Raniutko Natalka stała przy łóżku rodziców ze skarbonką w ręku. - 
Tatusiu, ja też chcę pomóc powodzianom. Weź moje pieniądze. 
Tatuś przytulił Natalkę i szepnął jej czule do ucha: - Jestem z 
ciebie dumny, kochanie. Po śniadaniu Natalka poszła z mamą do 
banku, a kiedy wróciły, w przedpokoju stały nowiutkie łyżworolki z
karteczką: "Dla mojej dzielnej córki - tatuś". - Jak to, przecież ja 
oddałam pieniądze... 

 Odpowiedz na pytania

1. Na co Natalka zbierała pieniądze?

 a) na deskorolkę b) na łyżworolki  c) na buty narciarskie

2. Jaki kształt miała skarbonka Natalki? 

a) jabłuszka  b) gitary  c) świnki 

3. Jakiego dnia tatuś Natalki wrócił do domu?

 a) w poniedziałek   b) we wtorek c) w środę

4. Na co przeznaczyła Natalka swoje oszczędności?

 a) na łyżworolki   b) na cukierki c) na pomoc powodzianom 

 5. Podkreśl zdanie prawdziwe. 

 a) Natalka prowadziła pamiętnik. b) Natalka chciała kupić pamiętnik.

 c) Natalka miała pamiętnik, ale jeszcze nic w nim nie zapisała.

 6. Tatuś kupił Natalce łyżworolki, bo:



 a) chciał jej sprawić przyjemność,  b) była bardzo grzeczna,  c) wzruszył 
się piękną postawą córki. 

      TEST II.

 Uważnie przeczytaj tekst i dokładnie wykonaj polecenia.

                Zagadkowe przechwalanki

 A.

  Jestem piękny i potężny. Mój masywny pień pokrywa chropowata, 
ciemnoszara kora. Mam już chyba sto lat, ale wcale nie czuję się stary.
Moje ogromne konary wznoszą się ku słońcu niczym ramiona 
olbrzyma. Nazywają mnie królem drzew. Ale nie dlatego, że mam 
koronę z kolorowych liści. Wiosną i latem mienią się one różnymi 
odcieniami zieleni. Jesienią przybierają barwę żółci, brązu i czerwieni.
Są błyszczące i sztywne. Mają charakterystyczny kształt: wydłużony, 
z dużymi wgłębieniami po bokach. Wyglądają jak otoczone falbanką. 
Pośród gałęzi i liści kołyszą się moje owoce, podobne do malutkich 
ludzików w czapeczkach. Są one doskonałym pożywieniem dla 
dzików. Jeśli dobrze poszukacie, to znajdziecie mnie w dąbrowie.

 B.

 Mnie też nazywają królem. Też jestem piękny i potężny. Moją korona
jest puszysta, bujna grzywa wokół szyi. Mam cztery potężne łapy i 
długi, gruby ogon. Opędzam się nim od natrętnych owadów. Choć 
nieco przypominam kota, nie radzę wam się do mnie zbliżać. Moje 
ostre, wielkie kły budzą respekt i szacunek. Uwielbiam polowania, z 
których to mnie przypada największa, czyli "lwia część" zdobyczy. 
Słabsi ode mnie muszą zadowolić się resztkami. Moją ojczyzną jest 
Afryka. Moja nazwa ukryła się w wyrazach: lewkonia, odlew, 
polewaczka.



 Podkreśl prawidłowe odpowiedzi.

 1. Postaciami, które się przechwalają są:

 a) dąb, słoń,

 b) dąb, lew,

 c) lew, brzoza.

 2. Wspólnym określeniem opisywanych postaci jest:

 a) leń,

 b) król,

 c) zazdrośnik. 

3. "Lwia część" znaczy:

 a) duży kęs,

 b) odrobinka,

 c) największa część.

 4. Dlaczego dąb i lwa nazwano "królami"?

 a) Mieli korony. 

b) Byli piękni i potężni.

 c) Byli piękni, potężni i mieli korony.

 5. Skreśl zdania fałszywe:

 a) Żołędzie to owoce leszczyny

 b) Lwy mają skrzydła.

 c) Dziki lubią żołędzie.

 d) Drzewa to rośliny rosnące nisko przy ziemi.

 e) Żołędzie można znaleźć w dąbrowie.


