Zadania przygotowujące
do sprawdzianu diagnozującego na zakończenie nauki w klasie II
Uzupełnij opowiadanie wyrazami podanymi w nawiasach. Użyj wyrazów
w odpowiedniej formie. Opisz wydarzenia z przeszłości.

Wczoraj Kasia źle się _____________(poczuć).
Od razu ______________ (położyć się) do łóżka i
____________________ (zasnąć).
Gdy ______________ (odwiedzić) ją przyjaciele,
smacznie ________________ (spać).
Przeczytaj tekst.
Na plastyce były potrzebne ilustracje kwiatów wycięte z kolorowych
czasopism. Najwięcej obrazków przynieśli do klasy Kacper i Ela. Kwiaty
Janka były najbarwniejsze, chociaż drobniutkie, a Pawła największe.
Najpierw każde dziecko miało wyciąć z kolorowego papieru wazon
i nakleić go na karton. Potem należało go udekorować barwnymi
paskami. Na końcu z wyciętych z czasopism kwiatów ułożyć bukiet
i dokleić go do wazonu.
Ojej, ale Janek siedział i siedział nad pustą kartką papieru, i nic nie
robił! „Chyba nie umie wycinać” – pomyślał Paweł siedzący obok niego,
pochłonięty swoją pracą. W końcu nie wytrzymał i spytał szeptem
kolegę:
– Dlaczego nie wycinasz wazonu? Nie masz pomysłu?
– E, tam… – wydukał Janek. – Pomysł jest i wycinać potrafię, ale nie
mam nożyczek.
– To weź moje, a ja na razie pomyślę, które kwiaty zmieszczą mi się na
kartonie – zaproponował Paweł, nie przerywając próby umieszczenia na
swej pracy ogromnych okazów kwiatów wyciętych ze starego
kalendarza.
– Dziękuję – odparł ucieszony Paweł i już zabrał się do wycinania.
Widząc jednak, jak jego kolega trudzi się nad ułożeniem bukietu, szepnął
do niego, podsuwając swoje kwiaty:
– Te się zmieszczą.
Chłopcy uśmiechnęli się do siebie i sprawnie dokończyli prace.

Podkreśl w tekście zdanie mówiące o tym, kto przyniósł
najwięcej obrazków.

Pokoloruj prawidłowe dokończenie każdego zdania.
Maj to miesiąc

letni.
wiosenny.
jesienny.

Kwiaty Pawła były największe.
najmniejsze.
najdrobniejsze.
Zapisz pełnym zdaniem odpowiedź na pytanie.

 Co dzieci miały przynieść na plastykę?
…………………………………………………………………………………………………

Co dzieci miały wykonać na plastyce?
• Duże i małe kwiaty z papieru.
• Kolorowy wazon z czasopisma.
• Bukiet kwiatów w wazonie.
Dlaczego Paweł nie mógł wykonać swojej pracy?
• Nie miał nożyczek.
• Nie umiał wycinać.
• Nie przyniósł obrazków.
Kto pomógł Pawłowi?
• Ola. • Janek. • Bartek.
Ustal kolejność etapów wykonania pracy plastycznej zgodnie
z tekstem. Ponumeruj te etapy, wpisując liczby od 1 do 5.

_____ Naklejenie wazonu na karton.
_____ Doklejenie bukietu do wazonu.
_____ Dekorowanie wazonu.
_____ Wycinanie wazonu.
_____ Układanie bukietu z kwiatów.

Ułóż trzy zdania do obrazka i zapisz je w liniaturze. Każde zdanie
powinno składać się z co najmniej trzech wyrazów.

Uzupełnij wyrazy brakującymi literami.
ch/h

…leb

ż/rz

u/ó

bu…a

g…ra

rz/ż

d…ewo

ci/ć

bo…an

Podziel wyrazy na sylaby:

Przykład: koza

ko – za

łopatka - ……………………
czekolada - ……………………….
W podanym zdaniu podkreśl samogłoski.

Zapowiada się słoneczny dzień.
Ile głosek, ile sylab, a ile wyrazów jest w podanym zdaniu?
Uzupełnij odpowiedź.

Wczoraj wieczorem padał ulewny deszcz.
To zdanie ma . . . . .. . głosek, . . . . .. . . sylab i . . . . . wyrazów.

Ułóż zdanie z podanych wyrazów i starannie przepisz je w liniach.

czyta w deszczu najczęściej

książki

czasie

Wojtek

Odpowiedz na pytania dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Podkreśl TAK lub NIE.

 Czy 997 to numer telefonu do pogotowia ratunkowego?
TAK
NIE
 Czy wolno przejść po pasach na drugą stronę ulicy,
kiedy w pobliżu nie stoi policjant?
TAK
NIE
 Czy w czasie burzy należy chować się pod drzewem?
TAK
NIE
Napisz 2 czynności, które należy wykonywać zwłaszcza wiosną,
żeby rośliny w ogrodzie dobrze się rozwijały.

Dokończ laurkę. Wpisz życzenia dla cioci z okazji jej imienin.

