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Temat: Spotkanie z Karolcią. 

 

1. Co wiemy o Karolci i innych bohaterach? – praca z tekstem lektury 

,,Karolcia”. 

Rozwiążcie test sprawdzający znajomość lektury. Powodzenia. 

(Odpowiedzi prześlijcie na mój prywatny adres). 

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 

 

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. 

 

 

                                                                                                                       

 

 

Następnie na podstawie przeczytanej lektury uzupełnijcie zdania, 

napiszcie  metryczkę lektury i pokolorujcie portret głównej bohaterki 

(ćwiczenie 1,2 i 3 w kartach pracy str.  31). 

 Dalej przypomnijcie sobie adres nowego mieszkania bohaterki lektury 

(ćwiczenie 4 w kartach pracy na str. 32) i ułóżcie zdania z rozsypanki 

wyrazowej w ćwiczeniu 5. 

 

2.Jacy oni są? – ćwiczenia w opisywaniu postaci. 

Przypomnijcie sobie bohaterów lektury ,,Karolcia”, odszukajcie w ramce w 

ćwiczeniu 6 na str.33 ich nazwy lub imiona i uzupełnijcie nimi informacje.  

Dopasujcie odpowiednie przymiotniki do każdej postaci (ćwiczenie 7).       

         

Temat z edukacji matematycznej: Dodawanie i odejmowanie pełnych 

setek i tysięcy. 

Kochani Uczniowie przepiszcie działania do zeszytu z ćwiczenia 1 ze str. 

50 i obliczcie.  

Uzupełnijcie  zadania w kartach pracy na str. 60. Powodzenia. 

 

W razie pytań i wątpliwości proszę pisać do mnie na adres maile:  

edzia25pp@o2.pl lub  na Messenger na konto prywatne.  

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia.   
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