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

Karta pracy 9
Urodziny Marcela
1. Uporządkuj wydarzenia według kolejności. Wpisz oznaczające je litery na oś czasu. Odczytaj rozwiązanie.
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Rozpakowywanie prezentów.
Koniec urodzin i wyjście gości
Zabawa ciężarówką z kotem.
Przyjście gości, głaskanie Cukierka przez każdego z nowo przybyłych.
Złapanie Cukierka przez koleżanki Marcela.
Wniesienie tortu przez mamę.
Znalezienie przez zwierzaka spokoju w sypialni rodziców.
Zainteresowanie kota prezentami.

2. Zaznacz właściwą odpowiedź.
Czy gościom Marcela podobał się Cukierek?

TAK

NIE

Czy Cukierek cieszył się z tego, że był głaskany i przytulany?

TAK

NIE

Czy kot bał się hałasu?

TAK

NIE

Czy kotu podobała się kokarda i spinki?

TAK

NIE

3. Wytnij rysunki prezentów znajdujące się na końcu karty pracy, a potem ułóż je według wzoru.

......................................................................................................................................................................................................................
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4. Bohaterem opowiadania jest kot Marcela. Do podanych zdań ułóż pytania rozpoczynające się od podanych wyrazów. Pytaj o podkreślone wyrazy.
Kot miał na imię Cukierek.
Koledzy Marcela wyciągnęli kota spod komody.
Gdy Marcel zdmuchiwał świeczki, Cukierek wystraszył się hałasu narobionego przez dzieci.
Kot w trakcie rozpakowywania prezentów zainteresował się wstążkami i szeleszczącym papierem.
Dziewczynki zawiązały kotu wielką różową kokardę.
Chłopcy wsadzili kota do ciężarówki-wywrotki.
Cukierek ukrył się w sypialni rodziców pod kołdrą.
Jak ................................................................................................................................................................................................................................................................................... ?
Kto ................................................................................................................................................................................................................................................................................. ?
Czego ........................................................................................................................................................................................................................................................................... ?
Czym ............................................................................................................................................................................................................................................................................ ?
Jaką ............................................................................................................................................................................................................................................................................... ?
Do czego ................................................................................................................................................................................................................................................................... ?
Pod czym ................................................................................................................................................................................................................................................................. ?
5. Dopasuj nazwy uczuć.
Co czuł Cukierek, kiedy…
…słyszał szeleszczący papier na prezentach?

zaciekawienie strach

…dziewczynki zawiązały mu kokardę pod mordką i przypięły spinki do ogona?

zadowolenie

wstyd

…słyszał głośne śmiechy, oklaski i piski w trakcie zdmuchiwania świeczek na torcie?

złość

strach

…po wyjściu gości z urodzin?

zmęczenie

radość

6. Pomyśl i opowiedz, jak należy traktować zwierzęta domowe. Zastanów się, co wolno, a czego nie wolno
im robić?
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