
Materiały edukacyjne klasa 2 

Poniedziałek 

„ Wspomnienia z ferii” 

 

 

Jak spędziliście ferie? Były zapewne troszkę inne, niż te o których marzyliście. Proszę, w 

kilku zdaniach opiszcie co porabialiście. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Test czytania ze zrozumieniem dla klasy II pt. :"Ferie zimowe" 

Dzieci uwielbiają ferie zimowe. To nic, że śnieg przykrył ziemię i mróz szczypie w nosy. 
Hania i Basia jeżdżą na łyżwach. Kasia z młodsza siostrą lepią bałwana. Kazik pomaga im 
lepić śnieżne kule. Starsi chłopcy budują skocznie narciarską na stoku. Chętnych do zabawy 
na śniegu stale przybywa. 

Podaj swoje imię:  
 

Co robią starsi chłopcy? 

 a) budują skocznię 

 b) wytyczają trasę 

 c) lepią kule  



Co robi Kazik? 

 c) lepi bałwana  

 b) zjeżdża na sankach 

 a) jeździ na łyżwach 

Komu pomaga Kazik? 

 c) Kasi i jej siostrze  

 b) Basi i jej siostrze 

 a) Hani i Kasi 

Kto jeździ na łyżwach?  

 c) Basia i Hania  

 b) Basia i Kazik 

 a) Hania i Kasia 

Co szczypie mróz? 

 c) brody  

 a) twarze 

 b) nosy 

Jaką porę roku lubią dzieci? 

 d) zimę 

 c) jesień 

 a) wiosnę 

 b) lato 

Gdzie chętnie bawią się dzieci? 

 a) w lesie 

 b) w domu 

 c) na śniegu  

 

 



Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania. 

 

Kasia spędzi ferie zimowe u dziadków. Jej dziadek jest leśniczym, a babcia zajmuje się 

gospodarstwem.  

Ich dom stoi na leśnej polanie. Wokół polany rosną stare drzewa. Przed domem dziadek 

zawiesił karmniki. Sypie tam ziarenka pszenicy, prosa, jęczmienia i kukurydzy. Kasia często 

mu w tym pomaga Na gałęziach zawiesił słoninkę dla sikorek. Codziennie dziadek sprawdza 

też, czy jest dość jedzenia dla leśnych zwierząt. W paśnikach muszą być kartofle, buraki i 

siano. 

 

1.Gdzie Kasia spędzi ferie zimowe? 

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

2.Kim jest dziadek Kasi? 

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

3.Gdzie stoi dom dziadków? 

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

4.Co sypie dziadek do karmników? 

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

5.Jakie przysmaki dla leśnych zwierząt znajdują się w paśnikach? 

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

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 


