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SZKOLNY KONKURS WIEDZY Twórczość Jana Brzechwy
Cele konkursu: ·
poznanie twórczości
Jana Brzechwy, ·
rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ·
budzenie zainteresowań utworami
Jana Brzechwy, ·
rozwijanie wyobraźni, mowy i myślenia.
Organizacja: Wioleta Kujach
Przeznaczenie: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I &ndash; III Szkoły Podstawowej w
Kleszczewie.
Miejsce konkursu : Biblioteka szkolna
Zestaw wierszy dla klasy I: ·
&bdquo;Kaczka Dziwaczka&rdquo; ·
&bdquo; Na straganie&rdquo; ·
&bdquo;Tańcowała igła z
nitką&rdquo; ·
&bdquo; Samochwała&rdquo; ·
&bdquo;Siedmiomilowe buty&rdquo; ·
&bdquo; Tydzień&rdquo; ·
&bdquo; Ptasie plotki&rdquo;
Zestaw wierszy dla klasy II i III:
·
&bdquo; Koziołeczek&rdquo; ·
&bdquo;Kaczka Dziwaczka&rdquo; ·
&bdquo; Na
straganie&rdquo; ·
&bdquo;Tańcowała igła z nitką&rdquo; ·
&bdquo; ZOO&rdquo; ·
&bdquo; Kłamczucha&rdquo; ·
&bdquo;Leń&rdquo; ·
&bdquo; Siedmiomilowe buty&rdquo;
·
&bdquo; Ptasie plotki&rdquo; ·
&bdquo; Wiosenne porządki&rdquo; ·
&bdquo;
Kwoka&rdquo; ·
&bdquo; Samochwała&rdquo; ·
&bdquo; Sum&rdquo; ·
&bdquo;
Tydzień&rdquo; Karta Pracy Twórczość Jana Brzechwy Klasa I
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip
;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. ( imię i nazwisko)
I.
Dokończ tytuły znanych wierszy Jana Brzechwy
1.
Kaczka &ndash; a)
Szwaczka b)
Dziwaczka c)
Praczka d)
Laczka
2.
Tańcowała igła z a)
nitką b)
witką c)
igłą
d)
wełną
3.
Siedmiomilowe a)
struny b)
kalosze c)
rękawiczki d)
buty
4.
Ptasie a)
rozmowy b)
radio c)
plotki d)
pióra
II.
Połącz wers wiersza z jego tytułem:
&bdquo; Może pan się o mnie oprze Pan tak więdnie, panie
koprze&rdquo;
&bdquo; Kaczka - Dziwaczka&rdquo;
&bdquo; Raz poszła więc
do fryzjera: &bdquo;Poproszę o kilo sera!&rdquo;
&bdquo; Na
straganie&rdquo;
&bdquo; Tak ze sobą tańcowały, Aż uszyły fartuch
cały!&rdquo;
&bdquo;Samochwała&rdquo;
&bdquo; Zdolna
jestem niesłychanie, Najpiękniejsze mam ubranie,&rdquo;
&bdquo; Tańcowała igła z
nitką&rdquo;
&bdquo; Ale przecież nie tak łatwo Radzić sobie z liczną
dziatwą&rdquo;
&bdquo;Tydzień&rdquo;
III.
Zaznacz właściwą odpowiedź:
1.
Gdzie stała Samochwała? a)
przy płocie b)
w kącie
c)
w ogródku d)
w pokoju
2.
Co uszyły igła z nitką? a)
czapkę b)
spodnie c)
fartuch d)
szlafrok
3.
Co Kaczka &ndash; Dziwaczka miała na czubku? a)
spinkę b)
grzebień c)
czapkę d)
kokardę
4.
Gdzie mieszkała Kaczka &ndash; Dziwaczka? a)
w
domu b)
nad rzeczka c)
na drzewie d)
w chlewiku
IV.
Dokończ zdania
1.
Znosiła jaja na a)
miękko b)
rzadko c)
twardo d)
ciepło
2.
- A to feler
&ndash; westchnął a)
groch b)
koperek c)
seler d)
burak
3.
Moja mama &ndash;
a)
taka mała b)
taka wielka c)
taka chuda d)
taka tęga
4.
Tydzień dzieci miał
a)
troje b)
czworo c)
sześcioro d)
siedmioro
5.
Igła pięknie &ndash; nitka a)
brzydko b)
ładnie c)
cudnie d)
okropnie
Karta Pracy Twórczość Jana Brzechwy
Klasa II i III
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip
;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.. ( imię i nazwisko)
I.
Dokończ
tytuły znanych wierszy Jana Brzechwy
1.
Kaczka &ndash; a)
Szwaczka b)
Dziwaczka
c)
Praczka d)
Laczka
2.
Tańcowała igła z a)
nitką b)
witką c)
igłą d)
wełną
3.
Siedmiomilowe a)
struny b)
kalosze c)
rękawiczki d)
buty
4.
Ptasie a)
rozmowy b)
radio c)
plotki d)
pióra
5.
Wiosenne a)
porządki b)
śpiewanie c)
skakanie d)
kwiaty
II.
Połącz wers wiersza z jego tytułem:
&bdquo; Może pan się o mnie oprze Pan tak więdnie, panie koprze&rdquo;
&bdquo;
Tańcowała igła z nitką&rdquo;
&bdquo; Raz poszła więc do fryzjera: &bdquo;Poproszę o kilo
sera!&rdquo;
&bdquo; Na straganie&rdquo;
&bdquo; Tak ze
sobą tańcowały, Aż uszyły fartuch cały!&rdquo;
&bdquo;
Kwoka&rdquo;
&bdquo;Zaprosiła raz więc gości By nauczyć i ich grzeczności.&rdquo;
&bdquo; Kaczka &ndash; Dziwaczka&rdquo;
&bdquo; Więc opuścił wody słodkie I za żonę
pojął szprotkę.&rdquo;
&bdquo; Samochwała&rdquo;
&bdquo;
Proszę pana, proszę pana, Zaszła u nas wielka zmiana:&rdquo;
&bdquo;
Kłamczucha&rdquo;
&bdquo; Zdolna jestem niesłychanie, Najpiękniejsze mam
ubranie,&rdquo;
&bdquo; Sum&rdquo;
&bdquo; Wtem się natknął
na stonogę, Zadrżał z trwogi, no i w nogi-&bdquo;
&bdquo; Tydzień&rdquo;
&bdquo; Zdjął je ze złością, do wody wrzucił I na bosaka do domu wrócił.&rdquo;
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&bdquo; Koziołeczek&rdquo;
&bdquo; Ale przecież nie tak łatwo Radzić sobie z
liczną dziatwą&rdquo;
&bdquo; Siedmiomilowe buty&rdquo;
III.
Zaznacz właściwą odpowiedź:
1.
Gdzie stała Samochwała? e)
przy płocie
f)
w kącie g)
w ogródku h)
w pokoju
2.
Na czym siedzi Leń? a)
na krześle b)
na stole c)
na tapczanie d)
na podłodze
3.
Gdzie mieszkał sum wąsaty? a)
w Wiśle
b)
w wannie c)
w Odrze d)
w studni
4.
Co uszyły igła z nitką? a)
czapkę b)
spodnie c)
fartuch d)
szlafrok
5.
Co Kaczka &ndash; Dziwaczka miała na czubku? a)
spinkę b)
grzebień c)
czapkę d)
kokardę
6.
Gdzie mieszkała Kaczka &ndash;
Dziwaczka? a)
w domu b)
nad rzeczka c)
na drzewie d)
w chlewiku
IV.
Dokończ zdania
1.
Znosiła jaja na a)
miękko b)
rzadko c)
twardo
d)
ciepło
2.
- A to feler &ndash; westchnął a)
groch b)
koperek c)
seler d)
burak
3.
Moja mama &ndash; a)
taka mała b)
taka wielka c)
taka chuda d)
taka
tęga
4.
Proszę państwa, oto a)
lis b)
miś c)
kaczka d)
wilk
5.
A ja jestem
rudy a)
pies b)
wilk c)
lis d)
kot
6.
Tydzień dzieci miał a)
troje b)
czworo
c)
sześcioro d)
siedmioro
7.
Igła pięknie &ndash; nitka a)
brzydko b)
ładnie
c)
cudnie d)
okropnie
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