
ĆWICZENIE 1 

Połącz w pary , przy pomocy linii zawód z przedmiotem , który 

kojarzy się z tym zawodem 

 

Murarz                                                      gazeta 

Kosmetyczka                                            lokomotywa 

Górnik                                                       komputer 

Lekarz                                                       szpadel 

Pielęgniarka                                             piec 

Nauczyciel                                                stal 

Fryzjer                                                      krem 

Elektryk                                                   klucz 

Tancerka                                                 strzykawka 

Kierowca                                                 kopyto 

Cukiernik                                                baletki 

Maszynista                                            nożyczki 

Listonosz                                                tablica 

Szewc                                                      kilof 

Informatyk                                             tort 

Dziennikarz                                            śrubokręt 

Mechanik                                               stetoskop 

Hutnik                                                    kielnia 



Zdun                                                       list 

 

ĆWICZENIE 2 

POŁĄCZ ZE SOBĄ LINIĄ WYRAZY PASUJĄCE DO  NASTĘPUJĄCYCH 

GRUP : ROŚLINY, KUCHNIA, ŁAZIENKA, SZKOŁA, MIASTO, PTAKI, 

ZWIERZĘTA 

 

Koza          patelnia                 park            mydło                 tablica   kot 

    Kogut              zeszyt                 szampon      papuga        lustro 

Pasta     imbryk                    mikser                 gąbka                tygrys 

   Prysznic     ulica          miska                  kubek          parking         kreda 

Gołąb          szczotka     blok        pomnik     bażant             lodówka 

    Jastrząb           wanna             dziennik             słoń            aleja    

Pies     ręcznik    podręcznik       słowik       skowronek    mikrofalówka 

Ratusz           koń      kino       żyrafa      tukan  widelec                ryś 

 

  ĆWICZENIE 3 

Napisz według wzoru co możesz zrobić z następującymi 

przedmiotami: 

Cytryna – wrzucić plaster  do herbaty, wykorzystać sok do wybielania 

Książka……………………………………………………………………………………………… 

Papier………………………………………………………………………………………………… 

Rumianek………………………………………………………………………………………….. 



Młotek……………………………………………………………………………………………… 

Chustka…………………………………………………………………………………………….. 

Jabłko……………………………………………………………………………………………….. 

Mąka…………………………………………………………………………………………………. 

Kamień……………………………………………………………………………………………… 

Serweta……………………………………………………………………………………………… 

Karty do gry………………………………………………………………………………………. 

Deska………………………………………………………………………………………………… 

Włóczka…………………………………………………………………………………………….. 

Ser…………………………………………………………………………………………………….. 

Tkanina…………………………………………………………………………………………….. 

Cukier……………………………………………………………………………………………….. 

Cegła………………………………………………………………………………………………….. 

Jajko…………………………………………………………………………………………………… 

Woda………………………………………………………………………………………………… 

Cebula……………………………………………………………………………………………….. 

Olej…………………………………………………………………………………………………… 

Ziemniaki…………………………………………………………………………………………… 

Sznurek……………………………………………………………………………………………… 

Ziemia………………………………………………………………………………………………… 

Mleko………………………………………………………………………………………………… 



Ćwiczenie 4 

Wymień po kilka urządzeń zasilanych siłą:  

1. Mięśni - np. łódź wiosłowa…………………........................................ 

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

2. Prądu ………………………………………………………………………………………… 

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

3. Paliw (benzyna, ropa)……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wody………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

5.Wiatru………………………………………………………………………………………… 

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

. 

 

Ćwiczenie 5 

 W podanych listach zakupów zaznacz produkty przeznaczone do 

kuchni i łazienki. 

Chleb                     płyn do płukania                        odżywka do kwiatów            

Gazeta                   worki do odkurzacza                 gąbka florystyczna 

Klej                        papier śniadaniowy                   wycieraczka 

Mleko                   szklanki                                       worki na śmieci 

Gąbka                   szampon                                     pasztet 



Kakao                          ręczniki papierowe            krem do rąk 

Grzebień                    jajka                                     sznurek 

Sałata                         jabłka                                   kwiaty doniczkowe 

Karty                          kawa                                     farby 

Pumeks                     perfumy                                blok rysunkowy 

Ołówek                      plastelina                              pasta do butów 

 

Ćwiczenie 6 

Wśród podanych produktów podkreśl te z których mógłbyś 

sporządzić jakąś jedną potrawę i napisz jaka to potrawa. 

Mleko   kasza    sałata    jajka    buraki    szpinak       mąka     śmietana    

groch   pomidory    marchew    pietruszka   seler   por  twaróg   

ziemniaki   sól   ogórki    makaron   masło   boczek   mięso   cebula   

ser żółty     orzechy    cukier   cynamon    olej   grzyby   kapusta kiszona    

kapusta biała   cynamon    papryka    płatki owsiane    groch     ryba     

kakao     truskawki    ryż    tapioka    jabłka     drób   jogurt   fasola   

soja przyprawa warzywna     jagody     pieprz    sezam    śliwki     wiśnie  

 

 

 


