

SPRAWDZIAN ZINTEGROWANY

	Przeczytaj tekst i pytania. Podkreśl właściwe odpowiedzi.

Dawno temu w lesie żył krasnoludek, który przyjaźnił się z biedronką.

Pewnego razu biedronka przyleciała zdenerwowana do krasnoludka. Okazało się, że rano zauważyła na sobie więcej kropek niż zwykle. Liczyła kilkakrotnie, przeglądając się w strumieniu, i ciągle wychodziło jej dziewięć zamiast siedmiu.

– Jestem chora – stwierdziła smutno.

– Naprawdę źle się czujesz? Masz gorączkę? Coś cię boli? – dopytywał się troskliwie krasnoludek.

– Nie – zaprzeczyła biedronka.

– Dziwne – pokręcił głową i założył okulary. Im bardziej się przyglądał kropkom biedronki, tym bardziej kiwał głową.

– Siadaj tu na stole. Spróbuję ci pomóc.

Biedronka podleciała do stołu i grzecznie usiadła na nim.

Nagle poczuła coś mokrego i jakieś dziwne drapanie.

– Już? – spytała przyjaciela po chwili.

– Już. Spójrz, biedronko, do mojego lusterka.

– O rety, mam z powrotem siedem kropek! – ucieszyła się.

– Cały czas tyle miałaś. Te dwie dodatkowe musiały powstać w czasie jedzenia jagód u niedźwiedzia.

– Uf, chyba wczoraj niedokładnie umyłam się po kolacji – zaczęła się śmiać tak radośnie, że zaraziła śmiechem krasnoludka.



Ilu bohaterów bierze udział w opisanym wydarzeniu?
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 Trzech

Co spowodowało, że biedronka była smutna?
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 Była chora.
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 Brzydko wyglądała.
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 Zauważyła nowe kropki.

Jak zareagował krasnoludek na problem biedronki?
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 Nie przejął się.
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 Śmiał się z niej.
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 Starał się jej pomóc.

Czym biedronka zaraziła krasnoludka?
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 Zapałem do jedzenia jagód.
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 Jakąś dziwną chorobą.
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 Radosnym śmiechem.



	Przeczytaj pytanie. Podkreśl właściwą odpowiedź.

Co jest fantastyczne, czyli nierzeczywiste w tekście do zadania 1.?
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 Strumień, który płynie przez las.
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 Krasnoludek, który przyjaźni się z biedronką.
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 Biedronka, która potrafi latać.



	Podkreśl w zdaniach czasowniki.

W zeszłym tygodniu przeczytałam legendę o królowej Jadwidze.

Teraz razem z Kaśką robimy ilustracje do legendy.

Jutro zaniesiemy je do klasy

	Dopisz do rzeczowników po jednym dowolnym przymiotniku w odpowiedniej formie.


rzeka –





jezioro –





las –





drogi –





przyrodnicy –






	Zastąp w zdaniu podkreślone wyrazy odpowiednimi skrótami.



Na stronie	50 w książce pod tytułem



„Dolina krokusów” znalazłam informację, że bohaterka



mieszkała przy ulicy	Kwiatowej.












	Napisz w imieniu klasy 2 a podziękowanie dla leśniczego. Powinno ono zawierać informacje: kto, komu i za co dziękuje. Użyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie.
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	Podkreśl zdania opisujące zachowania, które są korzystne dla przyrody.

Wkładam zakupy do jednorazowych toreb.

Zbieram makulaturę.

Oszczędzam prąd i wodę.

Palę śmieci w moim ogródku.


	Przyjrzyj się mapie Polski. Wykonaj polecenia na podstawie mapy.
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 Otocz pętlą

nazwę obecnej

stolicy Polski.
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 Napisz nazwy dwóch rzek.
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 Napisz nazwy dwóch miast znajdujących się blisko gór.
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 Napisz nazwy dwóch państw, które mają granicę z Polską.
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 Napisz nazwę morza, do którego dostęp ma Polska.











