
Kim będę, gdy dorosnę?

1. Zapisz w zeszycie dzisiejszą datę i dzień tygodnia. Uzupełnij zdanie i
zapisz je w zeszycie:
Na dworze jest ........................ i ..............................................

2. Wysłuchaj wiersza Rafała Witka: „Magister uśmiechów”

https://www.youtube.com/watch?v=ROr1aDTY-uA

 lub piosenki https://www.youtube.com/watch?v=ps3DYIDnwSY

3. Odpowiedz na pytania:
➢ Jakie zawody wykoują członkowie rodziny chłopca,    

o którym mowa w filmie?

............................................................................................
➢ Kim chce być chłopiec, gdy dorośnie? Odczytaj 

fragment tekstu, ktory o tym mówi:

............................................................................................
➢ Przygotuj listę najpopularniejszych zawodów, o 

których marzą dzieci w Twoim wieku:

          ..........................................................................................

          ..........................................................................................

          ..........................................................................................

4. Uzupełnij rymowankę, korzystając z wyrazów zapisanych w ramce. 
Przeczytaj ją na głos. Zwróć uwagę na zakończenia nazw zawodów.



Bułki piecze ...........................

Ludzi leczy ............................

......................  książki drukuje.

............................  zupę gotuje.

Pięknie tańczy  .......................

.......................... kuje pancerz.

Maszeruje ..............................

......................   szyje kołnierz.

Kominy czyści .......................

Na statku pracuje ...................

......................   obrazy maluje.

Każdy ciężko pracuje. 

tancerz    piekarz    płatnerz    lekarz     żołnierz   drukarz  
kuśnierz    kominiarz    marynarz    kucharz    malarz 

Zapamiętaj!
W zakończeniach – arz, -erz w nazwach zawodów 
piszemy rz



 Zadanie 1 
Poniżej narysowano odcinki dłuższy AB i krótszy CD oznacz je 
odpowiednio i odpowiedz na pytanie: 
O ile centymetrów odcinek AB jest dłuższy od odcinka CD?

A                                                   B

C                                      D

Odpowiedź:..................................................................................

Zadanie 2 
Zmierz podany odcinek, oznacz go jako odcinek AB a następnie 
narysuj odcinek: 

                                                              

a) Dłuższy od podanego o 3 centymetry.

…………………………………………..

a) Krótszy od podanego o 2 centymetry.

      …………………………………………...

     c) Odcinek dwa razy dłuższy od podanego odcinka AB.

      …………………………………………………….

Zadanie 3 
Narysuj  odcinki o długości: 

● 5 cm

● 4cm

Zadanie 4



Po stawie pływają łabędzie i kaczki – od jednego do drugiego 
brzegu.

1. Zmierz długość trasy, jaką przepłynął łabędź.

2. Trasa kaczki jest o 2 cm krótsza. Oblicz jej długość. Na 
rysunku przyłóż linijkę tak, jak biegła trasa kaczki. 
Pamiętaj o jej długości.

 

Zadanie 5 

                   23cm                         9cm                        22cm        
 
1. Ile centymetrów jest z pracy do domu?
     
    ……………………………………...

 
2. Ile centymetrów jest z domu babci do szkoły?

................................................................................
       



Uzupełnij ankietę:  

Ankieta: podkreśl właściwą odpowiedź: Czy zadania wykonałeś: 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą członków rodziny, 

c) z dużą pomocą członków rodziny. 

W razie problemów/pytań proszę o kontakt. 


