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Temat: Ćwiczenia usprawniające mowę i myślenie oraz koordynację wzrokowo-ruchową. 
 

Cele: 
• ćwiczenia doskonalące mowę i myślenie 

• ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
 

Nacobezu: czyli co musisz umieć po naszej lekcji. 
• poprawnie czytać krótkie teksty 

• formuować pojęcia nadrzędne wobec podrzędnych 

• dobierać wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym 

• rysować po śladzie bez odrywania ręki 
Na początku postaraj się przeczytac krótki tekst. Tekst ten czytaj płynnie i ze zrozumieniem. 

 

„Wilk Borys” 

Wilk Borys był głodny nie na żarty, bo już od kilku dni nie mógł niczego upolować. Chodzi więc 
po głębokim borze bardzo zły i mocno zdenerwowany. Włócząc się to tu, to tam czekał aż jakaś 
łatwa sztuka mięsa sama wpadnie mu w pazury. Nie lubił się przemęczać, przepracowywać, nie 
polował, a raczej czekał na potkniecie się kogoś słabszego od niego. Nie zagadywał z nikim, nie 
odpowiadał na zaczepki. Był zamyślony, niedostępny i delikatnie mówiąc nie tryskał 
optymizmem. Szukał czegoś na przekąskę nawet na łąkach lub koło obejść ludzkich. Podkradał 
się, czaił, ale nic z tego. Żadnej kurki, gąski, kurczaczka, czy zajączka albo królika lub choćby 
perliczki i lub bażanta. 
Wilk Borys nie zdawał sobie chyba sprawy z tego, że tak mu kiszki marsza grały, że zwierzyna 
płowa na kilometr wyczuwała, że Borys zbliża się i uciekała gdzie pieprz rośnie, aby dalej od 
leniucha i nicponia Borysa uciec. 
Aby upewnić się, że tekst był dla ciebie zrozumiały odpowiedz sobie na pytania. 
Jak nazywa się główny bohater i kim jest? 

Dlaczego włóczył się po głębokim borze, łąkach lub koło obejść ludzkich? 

Jaki był, jakimi cechami charakteru charakteryzował się bohater opowiadania? 

Dlaczego niczego nie mógł upolować? 

Następnie przygotuj kartkę i długopis. Postaraj się wykonac dowolny rysunek bez odrywania 



ręki. Dla ułatwienia obejrzyj sobie link. 
https://www.youtube.com/watch?v=-xtK-HWjfuQ 

Na koniec poproszę abys wykonał karte pracę. 
 

Karta Pracy 

1. Do podanych rzeczowników dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym: 
góra – np. dół 
piekło – 

nienawiść – 

choroba – 

radość – 

zima- 
2. Przeczytaj podane wyrazy i utwórz ogólną nazwę (pojęcie nadrzędne) dla wymienionych 
rzeczy: 
kanapa, biurko, stolik, szafa to …  np. meble 

czapka, szalik, skarpety, koszulka to … 

kolczyki, pierścionki, łańcuszki to … 

pralka, suszarka, zmywarka, piekarnik to … 

ołówek, piórnik, farby, kredki, linijka to … 

róża, irys, stokrotka to … 

lipa, dąb, klon to … 

trawa, agrest, świerk, buk to … 

koń, pies, dżdżownica, orzeł, wilk to … 

3. Utwórz jak najwięcej wyrazów z podanych liter, zawartych w wyrazie „cudzysłów”: 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 dziekuję za współprace. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-xtK-HWjfuQ

