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åwiczenia w pisaniu dla klas I–III cz. II
Redagowanie listów

1 Uzupe∏nij tekst listu Krzysia podanymi zwrotami grzecznoÊciowymi.
Zwróç uwag´ na ich pisowni´.
Drogi

Ciebie

Ci´

Tobie

Poznaƒ, dnia 1.12.20__ r.
..................... Miko∏aju!
Bardzo cieszy∏em si´ z prezentów, które dosta∏em od
..................... w zesz∏ym roku. Dlatego w tym roku te˝ chc´
poprosiç ....................., abyÊ przyniós∏ mi wymarzone rzeczy.
Sadz´, ˝e uda si´ ................ przygotowaç dla mnie: ciekawà
gr´ planszowà, ksià˝k´ o dinozaurach, samochód zdalnie
sterowany i drugà cz´Êç gry komputerowej, którà da∏eÊ mi rok
temu.
Pozdrawiam serdecznie!
KrzyÊ
2 Przeczytaj uwa˝nie list Krzysia z çwiczenia 1. i u∏ó˝ swój w∏asny
list do Êwi´tego Miko∏aja. PodkreÊl zwroty grzecznoÊciowe.
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åwiczenia w pisaniu dla klas I–III cz. II
Redagowanie listów

1 Przeczytaj uwa˝nie list. Uzupe∏nij wyrazy w∏aÊciwymi literami.

w. 9
s. 122

Ko∏obrzeg, 7 czerwca 2009 r.
Kochani …oledzy!
Od tygodnia jestem w sanatorium w Ko∏obrzegu. Codziennie
chodz´ na d∏ugie spacery brzegiem morza. Z samego rana z naszà
wychowawczynià, …anià Elà, chodzimy na pla˝´ zbieraç bursztyny
i muszelki. Nad morzem jest pi´knie. Przesy∏am …am kilka
widokówek. Po powrocie opowiem, co one przedstawiajà.
Pozna∏em tu nowych kolegów i kole˝anki, którzy sà bardzo
mili. Jednak t´skni´ za …ami.
Przesy∏am serdeczne pozdrowienia dla naszej kochanej …ani
oraz wszystkich …ole˝anek i …olegów.
Jacek
2 Spróbuj napisaç krótki list do swoich rodziców z wyjazdu w góry.
U˝yj wyrazów z ramki.
Ciebie ● Tobie ● Wam ● z Wami ● o Was ● dla Mamy ● dla Taty
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åwiczenia w pisaniu dla klas I–III cz. II
Redagowanie zaproszeƒ

1 Wyobraê sobie, ˝e wkrótce sà Twoje urodziny. Z rodzicami
poczyniliÊcie ju˝ pewne ustalenia na ten temat. Oto one:
1. UroczystoÊç odb´dzie si´ w McDonald’s, dok∏adnie w dniu
Twoich urodzin.
2. Czas trwania: godz. 15.00–19.00.
3. Przewidziane sà gry i zabawy.
4. Na zakoƒczenie Twój tata poodwozi goÊci do ich domów.
5. Samodzielnie uk∏adasz i piszesz zaproszenia dla goÊci.
6. Mo˝esz zaprosiç 6 osób z klasy i podwórka.
2 Ustal list´ goÊci, których zaprosisz na swoje urodziny.
Na urodziny zaprosz´:
1. .........................................
2. .........................................
3. .........................................

4. .........................................
5. .........................................
6. .........................................

3 U∏ó˝ i napisz zaproszenie dla wybranej osoby. Pami´taj
o ustaleniach z çwiczenia 1.

Zaproszenie
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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åwiczenia w pisaniu dla klas I–III cz. II
Redagowanie opowiadaƒ

1 Obejrzyj dok∏adnie obrazki. Opowiedz, co na nich widzisz.
Dorysuj obrazki, które mogà pasowaç do narysowanej historyjki.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

w. 22
s. 123

2 Nadaj tytu∏y obrazkom z çwiczenia 1.
2. ........................................
4. ........................................
6. ........................................
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