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KLASY 1-4
Lucyna Krzemieniecka: Z przygód krasnala Hałabały
(zakres: całość)
I. Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. (…./10)
1. Kto prosił autorkę, żeby wymyśliła dla niego bajkę o krasnalu?
a) Wiktorek

b) Marcinek

c) Tadeuszek

d) Krzysiu

b) dziaduś Właduś

c) kuzyn Michał

d) stryjek Piotrek

b) 7

c) 10

d) 18

b) Hałabała

c) leśniczy

d) Kuba

c) Jesień

d) Zima

2. W ogródeczku zasiał mak:
a) wujek Adam

3. Ile jeżątek bawiło się z Hałabałą w cenzurowane?
a) 5
4. Kto zbierał chrust w lesie?
a) baba Saba

5. Wypędziła ptaki (gości Hałabały) z gaju:
a) Wiosna
II.

b) Lato

Przeczytaj uważnie treść pytań i zaznacz tylko dwie możliwe odpowiedzi. (…./25)
1. Komu Hałabała zadał pytanie:, „(…) co to jest, co by w lesie było, szczęście przynosiło i na bukiet
się zdało”?
a) lisowi

b) niedźwiedziowi

c) pszczole

d) borsukowi

2. Podczas snu borsuka Hałabała spacerował po lesie. Co wtedy robił?
a) oglądał jarzębinę

b) zbierał grzyby

c) karmił ptaki

d) wąchał wrzosy

b) wiewiórcza córka

c)wiewiórczy syn

d) lisia córka

b) ruda

c) niebieska

d) liściasta

c) wróbla

d) łabędzia

3. Kto prosił krasnala, aby przyszedł do wiewiórki?
a) wilczy syn
4. Peleryna Jesieni była:
a) zielona

5. Kogo Hałabała zaprosił do swojego mieszkania?
a) jaskółkę
III.

b) kukułkę

JEDZENIE: (…./12)
1. Co Baba Saba chciała ugotować na wesele Józki? …………….......………………………..
2. Jaki placek upiekł Hałabała dla gości? …………………………..............……………………
3. Jaki był przysmak słowika? ………………….…………..................................………………
4. Jaką herbatkę pił zimą Hałabała? …………….………...................…………………………..

IV.

KOLORY: (…./9)
1. Jaki był kolor marynarki Hałabały na weselu? .....................................................................
2. Jakiego koloru rosły włosy wierzbom na wiosnę? …............................................................
3. W jakich kolorach były fraczki sójek siedzących na dębie? ….............................................

V. Rozwiąż krzyżówkę: (…./14)
1.

1. Mieszkał w niej Hałabała?
2. Mieszkanie szpaka.

2.

3. Co wiewiórka obiecała krasnalowi za pomoc?
4. Ile dziupli miała wiewiórka?
5. Bawił się w nie Hałabała z autorką książki.
6. Na jaki posiłek szpak zaprosił Hałabałę?

3.
4.
5.
6.

Hasło: …………………………………………………..
VI. Korzystając ze słownika ortograficznego w wersji papierowej uzupełnij brakujące litery „u” lub „ó”,
napisz tytuł książki, z której korzystałeś: (…/6)
1. k……kułka

2. c……rka

Źródło: ……………………………………………………………………………………………………..
VII. Korzystając ze słowników w wersji papierowej przetłumacz na j. angielski oraz napisz tytuł książki,
z której korzystałeś (źródło): (…./10)
1. niedźwiedź

…………………………………..….

2. wiewiórka

………………………………………

Źródło: ……………………………………………………………………………………………………………..
VIII. Rozwiąż zadanie matematyczne: (…./6)
Wiewiórka schowała w dziuplach orzechy: w pierwszej schowała 8 orzechów, w drugiej 10, w trzeciej
i czwartej po 7. Ile orzechów schowała razem we wszystkich dziuplach?
Działanie: ………………………………………………………………………………………………………………………
Odpowiedź: …………………………………………………………………………………………………………………………………………....
..........................................................................................................….
IX. Wymień trzy przysmaki szpaków. (…./6)
………………………………………………………………………………………………………………………
X. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku? Odpowiedź uzasadnij pełnym zdaniem. (…./2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZIARENKO MĄDROŚCI:

„Dzieci – najpiękniejsze kwiaty”.
Oscar Wilde
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