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Zdania z lukami

1

2

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

misie • miś • misiowi • misia 

Uzupełnij zdania wyrazem „pies” w odpowiedniej formie.

To piesek, a to duży 

Małe i duże                                                     lubią kości.

Wyprowadzam                                                na spacer.

Najpierw nałożę                                              szelki i zapnę smycz.

Po spacerze wytrę                                           łapy.

To mały 

Lubię małe

Wytnę rysunek 

Dorysuję                                             beczkę pysznego miodu. 



49

Opis

4 Przyjrzyj się obrazom. Wybierz ten, który bardziej ci się podoba. 
Opisz go, odpowiadając na pytania. 

Co znajduje się na obrazie?

Wybierz jeden owoc. Jaki ma kolor i kształt?

Jakich kolorów farb użył artysta do namalowania obrazu?

Dlaczego obraz ci się podoba? 
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Opis

8 Obejrzyj rysunki i uzupełnij opisy zdaniami z ramki.

Karolina to moja koleżanka. • Ma okrągłą buzię, zielone oczy 
i ciemne włosy. • Ma jasne włosy. • Nosi okulary. 

• Często robi zdjęcia ptakom.

Alek jest młodszy ode mnie.

                                                                                             Jest wysoka 

                                      i wysportowana.

Interesuje się fotografią i przyrodą.  

Lubi grać w gry planszowe. 
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Ortografia

1

2

Dopisz wyrazy i podkreśl litery według wzoru.

Wpisz w odpowiednie miejsca: ć, ci, dzi, dź, ń, ni, ś, si, ź lub zi.

ma Rozalia czuła się bardzo samot e. Jej przyjaciel – pa  

królowej przepadł bez wie . Pewnej nocy ma Rozalia, 

edząc na anie jakiego  budynku, poczuła 

niezwykle przyjemną wo . Postanowiła sprawdzi , 

co tak pięk e pach e. 

Kiedy przefrunęła na drugą stronę budynku, okazało się, że za atką 

stoi sło ! ma Rozalia z za ekawieniem podfrunęła do sło a. 

Biedny próbował posmarowa  sobie stopy ma ą na odciski, 

ale nie mógł do ęgną  tylnych nóg. To ma  tak cud e 

pach ała! ma Rozalia zaproponowała pomoc. Od tej pory 

troszczyła się o sło a – smarowała mu stopy ma ą, podawała 

kap e. A sło  rozmawiał z mą, hu tał ją na swej trąbie i jej 

piewał. Którego  d a powie ał: „Droga Rozalio, 

jeste  moją przyja ółką!”.

cień – 

gałąź –

paproć –

– skronie

– misie
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Ortografia

3

4

Pokoloruj w wyrazach dwuznaki według kodu: rz – na niebiesko, 
cz – na żółto, sz – na czerwono, ch – na zielono. 

Uzupełnij wyrazy obok obrazków odpowiednimi dwuznakami: 
dz, dź lub dż. 

czas rękawiczki

rzeka

rycerz

kaloszmucha

szopa

przyjaciel

czekać

choinka

szukać

duch

łó

ownicawig

wonek

pę elem
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Ortografia

5 Podpisz obrazki. Połącz z koszem nazwy warzyw, w których występuje u.

6 Uzupełnij według wzoru.

przepisywać –  

darować –

malować –

dziękować –

kupować –
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Ortografia

10

11

Nazwij obrazki i wpisz ich nazwy w odpowiednie rubryki.

Dopisz wyrazy według wzoru, tak żeby wyjaśnić pisownię rz.

harcerz –  

morze –

w jeziorze –

na rowerze –

Wyrazy z rz Wyrazy z ż
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Ortografia

19 Rozwiąż krzyżówkę. Zapisz rozwiązanie.

1

2

3

4

5

6

7

4

3 2

1 56

7


