Przeczytaj uważnie wiersz
„Wielką literą pisz, moje dziecię”
WIELKĄ literą pisz moje dziecię
IMIONA wszystkich rzeczy na świecie.
Ty masz na imię – załóżmy – Jurek,
twa psina śliczna wabi się Burek,
Michał – to imię twojego brata,
Kowalski zowie się twój tata.
Mieszkasz w Krakowie – ulica Zielna,
a na wakacje jeździsz do Mielna.
Weekendy lubisz spędzać w górach,
podziwiać Giewont, co tonie w chmurach.
Przez miasto Wisła – wiadomo – płynie,
Wawel odbija się w jej głębinie.
Tłumy turystów idą przez Kraków:
Anglicy, Francuzi … - nie brak Polaków
ze Śląska, z Pomorza i z innych regionów,
co chętnie przystaną, by posłuchać tonów
hejnału granego z wieży mariackiej
na legendarnej trąbce strażackiej.

2. Praca indywidualna – wypisanie z wiersza podanych nazw:
Polecenie - Odszukaj w wierszyku i wypisz:
a) imiona ludzi i nazwisko …………………
……………………………………………
b) imię psa …………………………………
c) „imiona” miejscowości …………………
…………………………………………..
d) „imię” ulicy …………………………….
e) „imię” góry …………………………….
f) „imię” rzeki …………………………….
g) „imiona narodowości” ………………….
………………………………………….
h) „imiona regionów Polski” ……………..
………………………………………

4. Nazwy przyporządkuj do odpowiednich kategorii :
KATOWICE, ŚLĄSK, FRANCJA,EUROPA,
POMORZE,POLSKA,AZJA, KRAKÓW,KUJAWY,AFRYKA,
HISZPANIA, AMERYKA, ŁAZISKA,MAZOWSZE,
NIEMCY,AUSTRALIA, RYBNIK,WIELKOPOLSKA ,BELGIA,
GDAŃSK
a) KONTYNENTY:
b) PAŃSTWA:
c) REGIONY POLSKI:
d) MIASTA:
5. Odnosząc się do wiersza na samej górze uzupełnij brakujące wyrazy.
Zwrócić uwagę na poprawność ortograficzną.
WIELKĄ literą pisz moje dziecię
IMIONA wszystkich rzeczy na świecie.
Ty masz na …………….... – załóżmy – …………..,
twa ……………. śliczna wabi się ……………….,
……………… – to imię twojego …………….,
……………………… zowie się twój …………...
Mieszkasz w ……………… – …………………...,
a na wakacje jeździsz do ………………...
Weekendy lubisz spędzać w ……………….,
podziwiać …………………, co tonie w chmurach.
Przez ……………………….. – wiadomo – płynie,
……………. ….. odbija się w jej głębinie.
Tłumy turystów idą przez …………………..:
…………………………. … - nie brak …………...
ze ………………………….. i z innych ………….,
co chętnie przystaną, by posłuchać tonów
hejnału granego z wieży mariackiej
na legendarnej trąbce strażackiej.

