
Poniedziałek – 30III 

Witajcie. Mam nadzieję, że miło spędziliście weekend. 

Język polski 

1. Dzisiaj zaczniemy omawiać lekturę pt. „Karolcia”. Najpierw  pobaw się i spróbuj rozwiązać   

krzyżówkę-   Jak dobrze znam Karolcię    - https://wordwall.net/pl/resource/1110881/polski/jak-

dobrze-znam-karolci%c4%99-krzy%c5%bc%c3%b3wka  

2. Teraz samodzielnie rozwiąż  test. Kto  ma możliwość może wydrukować , a kto nie - odpowiedzi 

zapisze  w zeszycie( w trzy linie). Oto przykład: 

        TEST 

1-c 

2- 

3-            

Itd. 

 Jutro podam prawidłowe wyniki , a wy sprawdzicie wasze odpowiedzi.  

TEST ZE ZNAJOMOŚCI LEKTURY „KAROLCIA” 

1. Kto napisał książkę „Karolcia”? 

a) Maria Konopnicka, 

b) A. Cz. Centkiewiczowie, 

c) Maria Kruger, 

d) Jan Brzechwa 

2. Najlepszy przyjaciel Karolci miał na imię: 

a) Paweł, 

b) Piotr, 

c) Przemek, 

d) Darek 

3. Ciotka Karolci miała na imię: 

a) Zofia, 

b) Ewelina, 

c) Aneta, 

d) Agata 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1110881/polski/jak-dobrze-znam-karolci%c4%99-krzy%c5%bc%c3%b3wka
https://wordwall.net/pl/resource/1110881/polski/jak-dobrze-znam-karolci%c4%99-krzy%c5%bc%c3%b3wka


4. Karolcia przeprowadziła się na ulicę: 

a) Konwaliową, 

b) Lipową, 

c) Łąkową, 

d) Kwiatową 

4. Karolcia nie lubiła jeść na śniadanie: 

a) jajecznicy, 

b) parówek, 

c) owsianki, 

d) twarożku 

5. Gdzie Karolcia znalazła koralik? 

a) w szparze podłogi, 

b) pod dywanem, 

c) pod szafą, 

d) w szufladzie 

6. Jaki kolor miał koralik? 

a) granatowy, 

b) fioletowy, 

c) niebieski, 

d) różowy 

7. Które zdanie jest nieprawdziwe? 

a) Koralik spełniał tylko ważne życzenia. 

b) Koralik sprawił, że taksówka fruwała. 

c) Karolcia przez krótki czas była dorosła. 

d) Na podwórku pojawili się Indianie. 

8. Czarownica, która prześladowała Karolcię miała na imię: 

a) Fryderyka, 

b) Filomena, 

c) Fiona, 

d) Flora 

9. W miarę spełniania życzeń koralik stawał się coraz : 

a) mniejszy, 

b) ciemniejszy, 

c) bledszy, 

d) ładniejszy 

10. Dzieci chciały prosić Prezydenta: 

a) żeby nie zamykał ogrodu, 

b) żeby wybudował kino, 

c) żeby wakacje trwały dłużej, 

d) żeby nie zamykał ZOO 

11. W jaki sposób Piotr i Karolcia dostali się do Prezydenta? 

a) przyjechali taksówką, 



b) przyjechali na rowerach, 

c) przylecieli taksówką, 

d) przyjechali na kamiennych lwach 

12. Jakie było ostatnie życzenie skierowane do koralika? 

a) Karolcia i Piotr chcieli być niewidzialni. 

b) Karolcia i Piotr chcieli obdarować wszystkie dzieci prezentami. 

c) Karolcia i Piotr chcieli, żeby spełniły się wszystkie marzenia mieszkańców ich podwórka. 

d) Karolcia chciała nowa lalkę, a Piotr nowy rower. 

 

3. Otwórz zeszyt do języka polskiego( w trzy linie) i zapisz ( pamiętajcie, że tytuły, imiona i 

nazwiska zaczynamy dużą literą i nie zapomnijcie o cudzysłowiu przy tytule). 
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Omawiamy lekturę 

Tytuł-  

Autor- 

Ilustrator- 

3. Obejrzyj krótki film o autorce i jej twórczości-   Informacja o Marii Kruger-

https://zajecia3.jimdofree.com/klasa-iii-b/edukacja-polonistyczna/karolcia/ 

4. Odpowiedz pisemnie(2-3zdania) na pytanie:  

- Czy się podobała książka i dlaczego? 

5. Ułóż 5 pytań do lektury oraz przeczytaj mi wybrany fragment lektury.  

Matematyka 

1.Wykonaj zadania z ćwiczeń matematyczno- przyrodniczych str. 21. Jeśli będziecie mieli 

problem w rozwiązaniu zadań, zadzwońcie to wspólnie je rozwiążemy 

W-f-  https://wordwall.net/pl/resource/1045847/lubimy-sie-rusza%c4%87 

Przygotujcie watę, rzeżuchę, styropianowe jajeczko, klej najlepiej wikol. Będziemy robić 

ozdoby wielkanocne. Omówienie prac podam póżniej. 

Dla chętnych-  Uzupełnianka ortograficzna- https://learningapps.org/watch?v=po7ww404k16 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1045847/lubimy-sie-rusza%c4%87
https://learningapps.org/watch?v=po7ww404k16


 

 

 


