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Temat: Remont – uważne słuchanie. 

Cele:  

• Ćwiczę koncentrację uwagi, 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. 

 

„Remont” 

W domu Filipa był remont. Kilka tygodni wcześniej rodzice stwierdzili, że trzeba 

pomalować ściany w salonie, ich sypialni i pokoju syna. Całą rodziną pojechali do 

marketu budowlanego, żeby wybrać farby. Filip, który w przyszłości chce być 

marynarzem, marzył o pokoju biało-granatowym. Do sypialni mama wybrała kolor 

jasnofioletowy, a do salonu – trzy odcienie szarego. Tata zapakował do wózka pędzle, 

wałki, folie ochronne i inne potrzebne narzędzia. Malowaniem ścian zajął się głównie tata, 

ale mama i Filip mu pomagali. Pracę zaczęli od pokoju chłopca. Dwie ściany zostały 

pomalowane na granatowo, jedna na biało, a ostatnia w biało –granatowe pasy. Na białej 

ścianie tata przymocował nowe półki na książki i zabawki. Kolejnym malowanym 

pomieszczeniem była sypialnia. Mama przekonała tatę do kupienia nowego łóżka. Starą 

szafę odnowiła, pokrywając ją specjalną farbą. Na koniec tata zajął się salonem. Mama 

przygotowała dokładny projekt, na którym zaznaczyła, gdzie mają się znajdować 

poszczególne odcienie koloru szarego. Końcowy efekt był zaskakujący, ale wszystkim się 

podobał. Na drugi dzień po zakończeniu remontu mama wchodząc do salonu po pracy, 

bardzo się zdziwiła, ponieważ pod oknem stał nowy mebel. Tata i Filip kupili dla niej 



duży i wygodny fotel, o którym mama od dawna marzyła. Był to prezent na jej zbliżające 

się urodziny. Mama zamówiła jeszcze przez Internet pasującą do fotela lampę, aby 

podczas relaksowania się w nim mogła czytać książki.  

 

Zadanie 1 

Jakie pomieszczenia zostały pomalowane? (3 prawidłowe odpowiedzi) 

A. Kuchnia 

B. Salon 

C. Pokój Filipa 

D. Łazienka 

E. Przedpokój 

F. Sypialnia rodziców 

Zadanie 2 

Kim Filip chce być w przyszłości? 

A. Marynarzem 

B. Rybakiem 

C. Policjantem 

Zadanie 3 

Gdzie rodzina robiła zakupy do remontu? 

A. W centrum handlowym 

B. W markecie budowlanym 

C. W sklepie spożywczym 

Zadanie 4 

Jaki kolor farby wybrała mama do sypialni? 

A. Szary 

B. Jasnofioletowy 

C. Biały 



Zadanie 5 

Który pokój został pomalowany jako pierwszy? 

A. Salon 

B. Sypialnia rodziców 

C. Pokój Filipa 

Zadanie 6 

Jaki wzór tata namalował na jednej ze ścian w pokoju Filipa? 

A. Biało-granatowe pasy 

B. Biało-szare pasy 

C. Granatowe gwiazdy na białym tle 

Zadanie 7 

Co tata przymocował na białej ścianie w pokoju Filipa? 

A. Półki 

B. Bułki 

C. Kulki 

Zadanie 8 

Co rodzice kupili do sypialni? 

A. Lampę 

B. Szafę 

C. Łóżko 

Zadanie 9. 

Na jakie kolory został pomalowany salon? 

A. Biały, szary, czarny 

B. Trzy odcienie szarego 

C. Biały i granatowy 

 



Zadanie 10 

Kto przygotował projekt salonu? 

A. Mama 

B. Tata 

C. Dekorator wnętrz 

Zadanie 11 

Co tata i Filip kupili dla mamy? 

A. Hotel 

B. Fotel 

C. Fortel 

Zadanie 12 

Co mama zamówiła przez Internet? 

A. Lamę 

B. Lampę 

C. Lampas 

Wyniki 

słabo średnio dobrze znakomicie 

0-5 pkt. 6-9 pkt. 10-12 pkt. 13-14 pkt. 

 

 

 

 

Źródło: „Słuchanie ze zrozumieniem”, M.Hinz 


