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Pisownia wie  i er  z  

1. a podstawie obrazków od adni  tytu y utworów i e zapisz.

W tytule książki, filmu czy wiersza
wielka być musi litera pierwsza.
Wielką literą pisz nazwy świąt!
Zrobisz inaczej – popełnisz błąd.
 A.F.
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2. Jakie wi ta obchodzimy w oznaczonych dniach? Zapisz ich nazwy.

3.  a da z osób przedstawionych na obrazku obchodzi swo e wi to. 
Poda  nazwy odpowiednich wi t i e zapisz.

a.  b.    

c.  d.    

e.  f. 
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Powtórzenie Wielka litera
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1.  zupe ni  zdania literami podanymi w nawiasach. y  wielkie  lub 
ma e  litery.

B, b  Film a ka skie elodie widzia em z artkiem u jego abci  

z ielska- ia ej. Teraz marzy mi si  iwak w u garii

W, w  e torek ypada ielkanoc. pada do nas tedy 

ujek ojtek z arszawy.

,  W rod  wypada wi to Trzeciego Maja. Razem z siostr  

zabieramy piwory i jedziemy nad niardwy.

2.  a podstawie obrazków od adni  nazwy wi t. Zapisz ich nazwy.
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3.  Przypomni  sobie trzy powie ci lub opowiadania  które poznali cie 
w I  klasie. Poda  ich autorów i tytu y. Obok zapisz imiona 
i nazwiska lub przezwiska ównych bohaterów.

autor  

tytu   

bohater  

autor  

tytu   

bohater  

autor  

tytu   

bohater  

4.  Pozna  mieszka ców ró nych zak tków wiata. zupe ni  ich 
wypowiedzi wielkimi i ma ymi literami.

Dzie  dobry  Jestem Marco. Pochodz  z och. 

Kocham p ywanie, a na basen chodz   

w aponkach. Od roku mieszkam we  

roc awiu. Ostatnio obchodzi em u was igili . 

Rodziny ochów o e  arodzenie wi tuj  

troch  inaczej.
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Hej  Mówi  na mnie Adasz. Jestem  

z pochodzenia atarem, ale mieszkam  

w osji. Uwielbiam ta czy , zw aszcza 

 olk . Jestem te  fanem filmu 

wiezdne ojny.

Witajcie  Nazywam si  Reiko i jestem  

aponk . Przepadam za liwkami  

gierkami. Lubi  powie  strid  

indgren racia wie erce.

Cze , jestem a. Mieszkam  

w udapeszcie. Moja rodzina 2  sierpnia 

hucznie obchodzi zie  wi tego  

tefana, patrona gier. Zajadamy si  

wtedy wie ym atarem.


