
KARTA PRACY 1 

 
1.Przeczytaj zdania i przekształć je. 
 
Natalia idzie z przyjaciółmi na koncert. 
 
Zdanie pytające: …................................................................... 
 
 

Czy pan Szymon będzie malował obraz? 
 
Zdanie oznajmujące:.................................................................. 
 
 

2.Przeczytaj wyrazy i uporządkuj je tak, aby powstało zdanie . Przepisz je. 
 
spacer Mały piesek długi Burek swoją opiekunką.  poszedł ze  na 
 
….....................................................................................…..........................................................

....................................................................................................................................................... 
 
z Kotek regału pozrzucał zabawki. Asi 
 
….................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
ułożyła z majowych piękny Karolina  kwiatów bukiet. 
 
…................................................................................................................................................. 

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

3.Rozwiń zdania. 
 
Ignaś śpiewa............................................................................................................................ 
 
Hani telefon dzwoni................................................................................................................. 
 
Azor szczeka............................................................................................................................ 
 
Borys rysuje.............................................................................................................................. 
 
Wazon z kwiatami .................................................................................................................. 
 
 

4.Przeczytaj wiersz „W marcu” Ireny Suchorzewskiej. Podkreśl dwuznaki: dz, cz, sz, rz 
 
Raz śnieg pada, a raz deszczyk. 

Na jeziorze lód ju ż trzeszczy. 

 
Błękit nieba lśni w kałuży, 

bałwan w słońcu oczy mruży. 

 
- Koniec zimy. Przerwa. 

Dzwonek. - To nie dzwonek, to skowronek! 



5.Dokończ zdania w/w wyrazami w odpowiedniej formie: ciepło, świeć, długi. 
 

 

Zaczął się miesiąc kwiecień. Jest coraz …......................................................................... 

Słońce ………………………… coraz mocniej. Dni są …................................. niż noce. 

 

6.Wyodrębnij sylaby w wyrazach: 

marzec …….………………… wieje ……………………. wiatr …………………… 

chłodno ……………………… palto………………………… czapka………................... 

 

7.Wyodęrbnij głoski w wyrazach: 

lekarz ……………. aptekarz …………………… lekarstwa…………………… 

 

8.Uzupełnij liczbę pojedynczą i mnogą. 

chmura - chmury  

bocian - ………………………….  

krokus - ………………………… 

kurtka- ………………………….  

wierzba - ……………………….. 

sarna - ……………………….….  

kanapka - ……………………… 

 

 



KARTA PRACY 2 
 

1. Przeczytaj wiersz. Podkreśl wyrazy z „ ą”. Napisz je. 

 

Ma mnie trąba, wąż i łąka, ale nie ma mnie biedronka. 

Ma mnie wielbłąd oraz pająk. Kąkol z bąkiem też mnie mają.  
Z makolągwą żyję w zgodzie, w kącie też mnie spotkasz co dzień. 

Odnajdziesz mnie też w dąbrowie. Czym ja jestem? Kto powie?  
…………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2.W podanych zdaniach podkreśl czasowniki. 
 

Stefania porządkuje swój pokój i sprz ąta w salonie. Układa książki, wyciera kurze i 

myje okna. Trzepie chodnik. Potem robi sobie herbatę z sokiem malinowym i czyta 

ciekawy artykuł o filmie historycznym. 

 

3. Podkreśl w tekście wyrazy z „ ą”. 

 

Nasza szkolna biblioteka wygląda pięknie. O porządek dbają dyżurni. 
 

Oni pomagają pani bibliotekarce. Ścierają kurz z regałów, parapetów, układają 

albumy, ciekawe czasopisma i piękne książki. Podlewają kwiaty doniczkowe. 
 

 

4.Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej. 

 

hokej, bohater, muchomor, chleb, hetman,  Hania 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5.Zastosuj odpowiedni wyraz w zdaniach: chart, Chełm,  hełmy, hart 

 

Pojechałam z ciocią Marzenką do …………………. by poznać to miasto. 
 
We Wrocławiu odbył się wyścig psów …………….. 
 
Wikingowie na głowach nosili rogate ……………….. To wojenne nakrycie nordyckich 
 
wojowników. 
 
Zawstydziłem się. W takiej sytuacji należy zachować …………….ducha i być odważnym. 
 

 

6. Podkreśl wyrazy, w których ukryło si ę słowo ,, rok” . 
 

burza krok okno wzrok korale kalendarz zeszyt  krokodyl 
 

zmrok kret urok kareta mrok korektor sroka szlafrok 
 

 

7. Jaki napis ukrywa się w uciekających literach? Odczytaj go i napisz. 
 

J ż m m N w R k 
 

u a y o y o 2020! 



KARTA PRACY 3 
 
 
1.Przeczytaj. Wypisz wyrazy z ,,Ó”. 
 
A ty, Nowy Roku nie pożałuj nóg, przestępuj, co żywo nasz niziutki próg! 
 
Podzielimy z tobą i pracę i znój. Szybko czas nam zleci Nowy Roku mój. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2.Uzupęłnij tekst wyrazami we właściwej formie. 
 

urządzić, 

 
 
orzech,  przysmak,  przynieść, 

 
 
stroje, porzeczka, 

 
 
warzywa, niegazowany 
  

 

Klasa pierwsza PP ………………………………………bal karnawałowy. Każdy…………………………………… 

jakiś ………………………………………………………. Były …………………………….……..…………w czekoladzie, 

pyszne ciasta, owoce, sałatki ………………………………………………, a do picia woda ……………………

i ………………………………………… sok …………………………………………. W czasie zabawy odbył się 

konkurs na najciekawszy ………………………….karnawałowy. 

 
 
3.Odczytaj przysłowia i zapisz je. 
 
Nowyrokjakicałyroktaki. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jakstyczeńrozchlapanytolipieczapłakany. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.Skreśl błędne obliczenia.     

3X5=16 4X3=13 2X8=18 6X3=20 4X5=20 7X2=12 
 
 



 


