ĆWICZENIA językowe, plastyczne i matematyczne
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2. Jakie zwierzęta występują w wierszu? Ile ich jest? Które z nich spodobało ci
się najbardziej?
Narysuj je razem z wybranym przez nie pieczywem.
3. Które zwierzę z wiersza nie mieszka w Polsce?
Ile skrzydlatych zwierząt występuje w wierszu?
Podaj ich nazwy.
4. Znajdź pojawiający się dwukrotnie w
wierszu wyraz „ogonek”.
W jakich znaczeniach występuje? Czy zna
sz jeszcze inne znaczenia tego słowa?
zenia w zależności od tego,
5. Jakie znasz inne słowa, które mogą mieć różne znac
w jakim zdaniu zostały użyte?
6. Jak myślisz, co jest potrzebne do

upieczenia chleba?

7. Ile zwierząt kupiło pieczywo, jeżeli każde zapłaciło
a piekarz zarobił 2 złote?

1 grosz,

8. J
 eżeli każde zwierzę było obsługiwane przez 3 minuty, to ile godzin piekarz stał
za ladą
i sprzedawał pieczywo? O której godzinie skończył pracę, jeśli rozpoczął ją o 11.00?
o której godzinie skończyłby
 dyby piekarz zamiast o 11.00 zaczął pracę o 8.00, to
9. G
z nich potrzebuje 3 minut?
obsługiwać swoich 200 klientów, skoro na każdego

ODPOWIEDZI
1. Trzynaście rodzajów pieczywa: bułka, rogalik, drożdżówka, rogal, chleb, precel, rożek, kajzerka, chałka, bułka
maślana, chleb razowy, wafelek waniliowy, świderek makowy. (Kanapek nie liczymy, bo to nie jest rodzaj pieczywa, lecz przekąska, którą z pieczywa możemy przygotować). 2. Siedem zwierząt: jeż, dzik, sówka, koala, wrona,
wiewiórka, motyl rusałka. 3. Koala nie mieszka w Polsce, lecz w Australii. Skrzydła mają trzy zwierzęta z wiersza:
sowa, wrona, motyl rusałka. 4. Ogonek to tylna część ciała zwierzęcia lub kolejka, czyli rząd osób ustawionych jedna za drugą i czekających na coś. Ogonek to także znaczek w kształcie odwróconego przecinka, wchodzący w skład
takich liter, jak na przykład ą czy ę, albo łodyżka utrzymująca owoc na gałęzi. 5. Przykłady słów, które mogą mieć
różne znaczenia: zamek, pilot, para, zebra, komórka, bałwan, pióro, wąż, piłka. 6. Mąka, drożdże, woda, sól, blacha do pieczenia i gorący piekarnik. 7. 200 zwierząt. 8. 10 godzin; skończył pracę o 21.00. 9. O 18.00. 10. 2 złote.
11. 150 złotych. 12. Dziki – żołędziami, owocami; jeże – owadami; motyle – nektarem kwiatów; wiewiórki – orzechami, nasionami, pączkami roślin; koale – liśćmi eukaliptusa; sowy – gryzoniami; wrony – owadami, nasionami,
owocami, małymi ptakami.

