BEZPŁATNE Karty pracy do lektury W. Cichoń „Cukierku, Ty Łobuzie!”

Karta pracy 1
Poznajemy Cukierka
1. Przeczytaj opis dzieci kotki Landrynki i wpisz ich imiona w odpowiednie miejsca.
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2. Pani Lusia nazywa Cukierka łobuzem. Kot nie zgadza się z tą opinią. A jakie jest Twoje zdanie? Przeczytaj
poniższy fragment i wybierz jedną z odpowiedzi. Uzasadnij swój wybór.
– Cukierek? – zdziwiła się pani Lusia. – Szczerze powiedziawszy, myślałam że nie uda się mi znaleźć dla
niego domu, i że ze mną zostanie. Jest kochany, ale to największy rozrabiaka i łobuz w tym towarzystwie. Bez
przerwy psoci, włóczy się nie wiadomo gdzie… Mielibyście z nim państwo tylko mnóstwo kłopotów.
„O, przepraszam bardzo” – pomyślałem z oburzeniem. – „Wczoraj ten wazon ze stołu zrzuciliśmy razem
z Preclem, serwetka z komody podarła się sama z siebie, a rysy od moich pazurów na krześle kuchennym
prawie w ogóle nie są widoczne”.
Tak, Cukierek jest łobuzem, ponieważ…
Nie, Cukierek nie jest łobuzem, ponieważ…

3. Jakie inne cechy Cukierka uwidaczniają się w jego zachowaniach i myślach? Przeczytaj fragmenty
i dopasuj określenia z ramki. Uwaga! Nie wszystkie pasują!
odważny, ciekawski, strachliwy, zaczepny, łakomczuch, ostrożny, dumny, niemiły, zarozumiały

a) Drzwi otworzyły się i stanęła w nich pani Lusia, która jest naszą opiekunką; karmi nas, głaszcze, przytula i jest naprawdę świetna w rzucaniu piłeczki. Podbiegłem do niej natychmiast, bo pomyślałem, że
to może pora na drugie śniadanie. Już prawie byłem przy drzwiach, kiedy coś kazało mi się zatrzymać.
		

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

b) Ostrożnie zbliżyłem się do przybyszy. Byłem ciekawy, kim są i czego chcą. Wyciągnąłem łapę, lekko
pacnąłem nią w nogę najmłodszego z obcych i szybko odskoczyłem, żeby zająć lepszą pozycję do ataku.
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c) Prychnąłem, odskoczyłem od niego i z dumnie zadartym do góry ogonem pobiegłem z powrotem do koszyka.
No, kto to widział, żeby tak od razu się spoufalać? I jak o poważnym kocie można mówić „ten pręgowany”?
		

............................................................................................................................................................................................................................................................
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4. Oto zdjęcie prawdziwego Cukierka. Opisz go według zamieszczonego niżej planu.
a) Przedstawienie zwierzaka.
b) Wielkość, kolor sierści.
c) Kształt głowy i uszu.
d) Kolor oczu i wąsów.
e)Opis wrażenia jakie sprawia.

5. W pierwszym rozdziale książki pojawia się wiele imion pisanych wielką literą. Zapisz je w tabeli w odpowiednim miejscu.
Imiona ludzi

Imiona zwierząt
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