
Temat: Rozwijanie sprawności 

czytania ze zrozumieniem  

Cele: - rozwijanie sprawności czytania ze 

zrozumieniem 

 - rozwijanie wyobraźni, kreatywności 

 - wzbogacanie słownictwa - utrwalenie 

pisowni z rz i ż  

- przypomnienie zasad interpunkcji 

 - rozwijanie percepcji słuchowej, wzrokowej 

 Zadanie 1 

 Czy uważasz, że zwierzęta porozumiewają się między sobą? Jeśli tak, to w jaki sposób? 

 Zadanie 2 

 Przeczytaj tekst. Podkreśl wyrazy z ż na żółto, a z rz – na niebiesko 

 - Internet jest jednak bardzo pożyteczny – rzekł Błażej, wysyłając kolejną wiadomość do 

koleżanki w Zabrzu. Pies Dźek położył głowę na klawiaturze i zaskomlał żałośnie.  

Chłopiec spojrzał na czworonożnego towarzysza i stwierdził – Ty biedaku, nie potrafisz 

porozumieć się na odległość ze swoim przyjacielem Azorem, ale z takim móżdżkiem to nic 

dziwnego. Rozważaniom Błażeja przysłuchiwał się jego starszy brat Andrzej, który od razu 

zaprzeczył: - Bardzo się mylisz. Komunikacja istnieje również wśród zwierząt.  

- Czyżby? Odparł Błażej. - To jak one rozmawiają? - Pszczoły informują tańcem o odkryciu 

pożywienia. Z kolei montaż mrowiska wymaga współpracy podobnej do działań inżynierów 

budujących wieżowiec. Żółte i czerwone plamy na ciele jadowitych węży, żmij czyżby to 

jakby odzież ostrzegawcza. Inne zwierzęta, jak chociażby nosorożce, głośno ryczą, a tchórze 

wydzielają substancję o nieprzyjemnym zapachu.  

- A żyrafy? - przerwał mu Błażej. - Nie wierzę, że mają swój język. - Nie wiem, może rżą, 

podobnie jak konie. Ale najlepsze są nietoperze – rozkręcił się Andrzej, który uwielbiał takie 

pytania. - One orientują się za pomocą ultradźwięków. Podobnie jak wieloryby żyjące w 

morzach. - No już dobrze, dobrze. Chciałem tylko powiedzieć, że jedynie człowiek myśli, 

czuje, przewiduje. - Mylisz się. Każde zwierzę na swój sposób wyczuwa zagrożenie, na 

przykład wizytę u weterynarza, lub zbliżającą się przyjemność. Spójrz na naszego Dżeka.  

Lepiej się zna na zegarku niż ty. - I wskazał na psa, który z rzemienną smyczą i skórzaną 

obrożą w pysku czekał na korytarzu.  

 



Zadanie 3 

 Zakreśl właściwą odpowiedź na pytanie dotyczące tekstu. 

 1. Kim byli dla siebie Błażej i Andrzej? - towarzyszami - kolegami z klasy – braćmi 

 2. Czego dotyczyła rozmowa? - komunikacji między ludźmi i zwierzęami - komunikacji 

między zwierzętami - odgłosów wydawanych przez różne zwierzętami  

3. Co oznaczają żółte i czerwone plamy na ciele jadowitych zwierząt? - ostrzeżenie - 

kamuflaż - makijaż  

4. Na co czekał Dżek? - na jedzenie - na masaż - na spacer  

Zadanie 4  

Zaznacz właściwe stwierdzenia na podstawie informacji zawartych w tekście 

 - Tylko ludzie potrafią się porozumiewać  

- Tylko ssaki komunikują się między sobą  

- Zwierzęta potrafią się porozumiewać 

 - Zwierzęta posługują się językiem.  

 

Pozdrawiam  

Anna Trawińska 


