
Tekst do cichego czytania ze zrozumieniem. Autorka materiałów: Elżbieta Kmita 

Może czegoś więcej dowiemy się o bohaterach gry??? 

 

             Niedzielny poranek. Dziadek Kazimierz wstał bardzo wcześnie. 

Była godzina 7.00. Ubrał się. Założył okulary  w czerwonych oprawkach            

i czerwone szelki. Około 9. 00 wstała jego żona Marzena. Spojrzała na 

zdjęcia swoich dwóch sióstr – Róży i Elżbiety i uśmiechnęła się do męża. 

Kazimierz już miał dla niej kwiaty – czerwone róże.  

         Dziś Marzena skończyła sześćdziesiąt pięć lat. Około 17. 00. ma 

odbyć się wielkie przyjęcie.  

          Grażyna – ich córka planuje przynieść wspaniałe kwiaty i piękny tort. 

Bardzo lubi je piec i ozdabiać.  Przyjdzie też  pianistka Michalina, która jest  

wielbicielką biżuterii i samodzielnie ją robi.   

        Ciocia Magdalena i jej sąsiadka Agnieszka także zapowiedziały się                    

z wizytą.  

        Magdalena jest żoną Huberta i mamą Olka,  który chodzi do 

przedszkola i lubi wycieczki z rodzicami (ostatnio byli w Toruniu)  oraz 

swoje dwa węże boa – Maksa i Miksa. Hubert też je uwielbia.   

       Agnieszka jest miłośniczką kotów i powieści historycznych.  

       I Agnieszka, i Magdalena  nigdy nie wchodzą do perfumerii, gdyż nie 

lubią intensywnych zapachów.  

      Ma też przyjść przyjaciółka Marzeny – Aleksandra, która nie lubi hałasu 

i bardzo cicho mówi.  

      Około 10.00 zadzwoniła Michalina, która złożyła życzenia Marzenie                    

i zapytała, czy może przybyć wraz ze swoją córką Bożenką, wzorową 

uczennicą klasy III, która uwielbia grać na skrzypcach. Babcia Marzenka 

bardzo lubi dzieci, więc chętnie się zgodziła.  

     Ach…to będzie piękny dzień dla wszystkich. I jubilatki, i gości! 

 

 

 



 

Podkreśl prawidłową odpowiedź.  

Dziadek Kazimierz wstał o godzinie:  

a. szóstej,  

b. siódmej,  

c. ósmej. 

Babcia Marzena obchodziła urodziny: 

a. w sobotę, 

b. w czwartek, 

c. w niedzielę. 

Grażyna to: 

a. koleżanka Marzeny, 

b. córka Marzeny i Kazimierza, 

c. siostra Marzeny. 

Marzena wstała później od Kazimierza o: 

a. jedną godzinę, 

b. dwie godziny, 

c. trzy godziny.  

Elżbieta to siostra: 

a. Marzeny i Róży, 

b. Róży i Michaliny, 

c. Aleksandry i Magdaleny. 

Marzena skończyła:  

a. 55 lat, 

b. 80 lat, 

c. 65 lat. 

 

 

 

 



 

Grażyna lubi piec:  

a. placki, 

b. torty, 

c. babeczki.  

Syn Magdaleny to:  

a. Hubert, 

b. Kazimierz, 

c. Olek. 

Hubert i Olek lubią: 

a. węże, 

b. koty, 

c. rybki. 

Agnieszka czyta: 

a. powieści sensacyjne, 

b. powieści historyczne, 

c. powieści kryminalne. 

Bożenka gra: 

a. na pianinie, 

b. na skrzypcach, 

c. na flecie. 

Agnieszka i Magdalena nie lubią wchodzić do: 

a. sklepu sportowego, 

b. perfumerii, 

c. sklepu spożywczego. 

 

 

 

 

 



 

Ćwiczenie Sherlock Holmes 

         Na podstawie tekstu o naszych bohaterach napisz, kto z nich może być 

właścicielem tych przedmiotów.  

• Zdjęcie mamy z literą M. w serduszku, karta klubu ofiologicznego, karta 

rabatowa na zakup terrarium. 

…………………………………………………………………………….. 

• Zdjęcie żony, zdjęcie córki Grażyny, kalendarz z zapisaną datą wizyty               

u okulisty.  

 …………………………………………………………………………….. 

• Świadectwo z III klasy, nuty, skrzypce. 

…………………………………………………………………………….. 

• Swoje zdjęcie z Maksem i Miksem, karta klubu ofiologicznego, zdjęcie              

z Olkiem i swoją żoną z wycieczki do Torunia. 

…………………………………………………………………………….. 

• Karta biblioteczna, książeczka zdrowia kota. 

…………………………………………………………………………….. 

• Nuty, własnoręcznie wykonana bransoletka, karta rabatowa do sklepu 

jubilerskiego. 

…………………………………………………………………………….. 

• Zdjęcie z siostrami  Różą i Marzeną. Łańcuszek na szyję z literami R. M. E. 

…………………………………………………………………………….. 

• Adres strony www. wspaniale torty.pl, zdjęcie ślubne Marzeny                                   

i Kazimierza, kod rabatowy do sklepu z ozdobami cukierniczymi. 

…………………………………………………………………………….. 

• Bukiet czerwonych róż, czerwone szelki, okulary w czerwonych oprawkach.  

…………………………………………………………………………….. 

• Zaproszenie na występ dzieci w przedszkolu z okazji Dnia Matki, paczka 

toruńskich pierników.  

…………………………………………………………………………….. 

• Karta  klubu „Lubimy ciszę”, list z dawnych lat od przyjaciółki Marzenki, 

poradnik „Jak mówić głośniej?”.  

…………………………………………………………………………….. 

 


