
ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE
ROZUMIENIE CZYTANEGO

TEKSTU



Czytanie ze zrozumieniem to podstawowa
umiejętność szkolna. Właśnie dlatego
przygotowałam dla Twojego dziecka zestaw
25 tekstów, które pomogą mu w jej
doskonaleniu.
 
W każdy z tekstów "wkradły się" zbędne
słowa, które należy wykreślić tak, aby
powstały logiczne zdania. 
 
Teksty wydrukuj, a następnie poproś
dziecko o wykreślenie niepasującego słowa
kolorowym mazakiem lub długopisem. 
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Dzieci pojechały były z rodzicami
na wakacje nad morze fale. Od
razu poszli wjechali na spacer bieg
po plaży. Słońce promienie świeciło
wysoko i było bardzo dużo ciepło.
Później jutro rodzice zabrali śmiali
dzieci na gofry. Tomek musiał zjadł
gofra z owocami leśnymi zimą.

TEKST 1



Kuba lubi bawić się musi na
dworze. Codziennie gra piesek z
kolegami mało w piłkę. To jego
duży ulubiony sport miasto. Często
ogląda pracuje mecze w telewizji
razem bez z siostrą. Jego
największym marzeniem jest być
zobaczyć grę na żywo trawa na
stadionie.

TEKST 2



Janek poszedł nareszcie potrzeba
spać. Marudził dość dobro długo,
że nie jest mały śpiący. W końcu
zmęczenie narzędzia wzięło górę
szczyt. Dziecko samo poszło na
basen do łazienki i umyło się
zrobiło pod prysznicem.

TEKST 3



Babcia robiła prasuje sweter na
drutach palcach. Odwiedziły kupiły
ją jej ukochane daleko wnuki.
Wspólnie wypili byli malinową
herbatę zupa. Babcia pokazała
zrobiła im swoje zdjęcia z młodości.
Opowiadała o  swoich  koleżankach 
i kolegach rozmawiała ze szkoły
budynku.

TEKST 4



Najwyższy chłopiec czas, by
pomyśleć o zimowej pomocy dla
ptaków. Zimą ptaki były
powinniśmy dużo dokarmiać
regularnie. Trzeba też pomyśleć
zrobić o odpowiednim narzędziu
karmniku i pokarmie. Ptakom nie
wolno robić jeść chleba i resztek
potraw roślina. Mogą lubić się od
tego chore rozchorować.

TEKST 5



Cała klasa wybrała się zabrała na
długi daleko spacer do lasu. Las
może kryje w sobie mnóstwo
tajemnic. W lesie trzeba chodzić
zachować ciszę i nie wolno bawić
zostawiać w nim śmieci. Nie robi
można też niszczyć drzew krzew i
straszyć zwierząt. Każdy duży
powinien być dbać o naturę.

TEKST 6



Wiosna jest ulubioną porą część
roku Oli. Wtedy wszystko było
budzi się do życia. Zakwitają rośnie
kwiaty, zielenieją liście zieleń i robi
się cieplej. Częściej nigdy można
chodzić zrobić na spacery. Wiosną
dzień staje się biega dłuższy, a
ludzie są mają szczęśliwsi.

TEKST 7



Dzieci chciały poszły do parku lepić
bałwana. Na dworze było bardzo
dużo zimno i właśnie padało spadł
pierwszy śnieg. Gosia była
zapomniała zabrać ze sobą czapki
szal. Zimą bardzo łatwo można się
być rozchorować. O tej porze ta
roku trzeba pamiętać o ciepłych
wełniane ubraniach.

TEKST 8



Wiele dzieci chciałoby mieć zostać
pieska. Posiadanie psa to duża
grupa odpowiedzialność. Pies nie
ma jest pluszową miś zabawką.
Trzeba się nim opiekować i
wychodzić chce z nim na długie
spacery wieczór. Należy go także
trzeba regularnie karmić, kąpać,
czesać i lubi sprzątać po nim.

TEKST 9



Agata całe latem wakacje spędziła
u cioci na wsi. Jeździła było dużo
na rowerze. Czasami chodziła też
ze swoją kuzynką ciocia nad
jezioro. Pływały było tam na
kajakach i rowerach wodnych. To
było robiły wspaniałe lato!

TEKST 10



Jesienią całą rodziną chodzimy
spędzamy do lasu na grzyby.
Robimy szykować sobie kanapki
ogórek i herbatę w termosie.
Podczas zbierania grzybów trzeba
musi być bardzo uważnym.
Niektóre z nich mają są trujące i
niebezpieczne dla zdrowia życie.
Spędzanie czasu na świeżym
powietrzu las to świetna zabawa.

TEKST 11



Lubię gotować  wie  z  moją  babcią 
w kuchni dom. Babcia ma pokazuje
mi dużo swoje ulubione przepisy.
Ostatnio upiekliśmy gotować razem
ciasto z jagodami. Smakowało było
całej naszej rodzinie. Wszyscy
chcą prosili nas o dokładkę.

TEKST 12



Zimą śnieg wyjeżdżamy w góry.
Lubię   chcieć   jeździć  na  nartach, 
a moja siostra na sankach
skakankach. W zeszłym roku
byliśmy jedziemy całą rodziną w
Tatrach. To najwyższe góry szczyt
w Polsce. Bardzo chętnie myślę
pojadę tam latem i będę mogę
chodzić po górskich szlakach.

TEKST 13



Obok krok naszego domu znajduje
się piekarnia. W piekarni robi
można zawsze kupić świeży chleb
bułki. Piekarz piecze się bochenki
bardzo  dużo wcześnie rano. W
piekarni zawsze jest pięknie
pachnie świeżym pieczywem.
Bardzo lubimy robić się tam
zakupy.

TEKST 14



Antek bardzo lubi sport grać w
siatkówkę. Codziennie pływa
chodzi z kolegami gra na halę
sportową. Latem chce gra w
siatkówkę na plaży. Marzy się o
tym, by w przyszłości zostać
słynnym wysokim siatkarzem.
Bardzo dużo jeździ trenuje, by
spełnić swoje marzenia.

TEKST 15



Co roku spędzamy czas święta u
babci i dziadka. Wspólnie
zakładamy ubieramy choinkę.
Babcia ma w swoich zbiorach
piękni błyszczące bombki.
Pieczemy wspólnie pierniczki i
ozdabiamy je świąteczny kolorowy
lukrem. Bardzo lubimy jechać
przyjeżdżać do babci na w
odwiedziny.

TEKST 16



Moja mama ma jest lekarką i
pracuje w szpitalu. Pomaga chorym
małe dzieciom wyzdrowieć. To
doktor bardzo odpowiedzialna i
trudna praca.  W swoim gabinecie
bada wykonuje badania i przepisuje
lekarstwa recepta.

TEKST 17



Krzyś nie był poszedł do szkoły, bo
jest mały chory. Dużo kaszel kaszle
i ma katar.Tata zabrał go z nimi do
lekarza. W przychodni doktor bada
zmierzył mu temperaturę. Okazało
się, że Krzyś ma wysoka gorączkę.
Musi leżeć teraz leży w łóżku i pić
syrop.

TEKST 18



Wczoraj padał deszcz i teraz jest
deszcz bardzo ślisko podwórko.
Trzeba uważać, żeby zęby się nie
poślizgnąć. Można złamać w ten
sposób złamana nogę. Wtedy nosi
się na niej gips i chodzi o kulach.
Nie mogłabym grać w piłkę i
chodzić na basen w górę.

TEKST 19



Moja koleżanka mamy ma w domu
dwa koty. Jeden jest czarny, a
drugi biały futro. Uwielbiają się
bawić zabawa zabawkami. Koty
chodzą często własnymi drogami
stole. Czasami lubią być sobie
głaskane. Wtedy robią zawsze
mruczą i podnoszą ogony do góry.

TEKST 20



Postanowiliśmy zrobić rodzicom
niespodziankę i posprzątać
sprzątanie nasz pokój. Najpierw
podlaliśmy wszystkie doniczki
kwiaty. Tomek zdjął książki z półek
szafa i zaczął ścierać ściągać kurz.
Aneta odkryła odkurzyła dywan.
Nie możemy się doczekać, kiedy
rodzice byli wrócą do domu.

TEKST 21



Jola i Basia bardzo lubią się bawić
się na placu zabaw. Tam wchodzą
na drabinki i skaczą zjeżdżalnie.
Czasami huśtają się na wysokie
huśtawkach. Na placu zabaw jest
zawsze dużo małe dzieci. Można
poznać tam dzieci nowych kolegów
i nowe koleżanki.

TEKST 22



W zeszłym tygodniu jedziemy
pojechaliśmy całą klasą na szkoła
wycieczkę. Zwiedzaliśmy byliśmy
muzeum, w którym było dużo
eksponatów. Zobaczyliśmy też
bardzo ciekawe stary zamek. Przed
zamkiem rosły wysokie konie
drzewa. Siedzieliśmy obok nich na
ławce stole i jedliśmy lody.

TEKST 23



W moim piórniku schowała
trzymam bardzo potrzebne rzeczy.
Mam dwa czerwony ołówki, którymi
napisała piszę się cyfry. Do
malowania szlaczków strzałka
używam kolorowych mazaków. Na
dnie danie piórnika skrywają się
kredki. Rysuję i maluję nimi
wszystko wysoko to, na co mam
ochotę.

TEKST 24



Jesienią z drzew spadają kolorowe
liście. Wiatr maluje tworzy z nich
piękny, barwny dywan. Spacerują
zimno po nim ludzie w parku. Pod
kasztanowcem spada leżą brązowe
kasztany. Park rozciąga wygląda
teraz jak niesamowity obraz.

TEKST 25


