TEST KOMPETENCJI KLUCZOWYCH cz. 1
w ramach projektu „Mały człowiek – Dobry start – Wielka przyszłość”
POKL.03.03.04-00-164/13

Cześć Pierwszoklasisto/Pierwszoklasistko!
Przed Tobą leży zbiór ciekawych zadań, które za chwilę będziesz rozwiązywać.
Mamy nadzieję, że będą dla Ciebie ciekawą przygodą i świetną zabawą!
Treść zadań będzie Ci czytał/a pan/i Nauczyciel/ka. Jeśli będziesz miał/a jakieś pytania
– śmiało je zadawaj! 
Życzymy powodzenia!

***
1. Na początku przedstaw się:
MAM NA IMIĘ:

JESTEM CHŁOPCEM/DZIEWCZYNKĄ (zaznacz prawidłową odpowiedź):

Chłopcem

Dziewczynką

NAPISZ ILE MASZ LAT I DOMALUJ TYLE ŚWIECZEK NA TORCIE:

Mam

lat.

2. Wysłuchaj uważnie poniższego tekstu, postaraj się zapamiętać z opowiadania jak
najwięcej szczegółów.
Było piękne majowe popołudnie. Dziewięcioletni Piotrek i jego starszy o trzy lata brat Michał
wracali ze szkoły do domu. W drzwiach przywitał ich uśmiechnięty tata. Chłopcy przeczuwali,
co oznacza ten uśmiech i nie pomylili się. Tata, znany w rodzinie kibic piłkarski, z dumą
pokazał im bilety na mecz rozpoczynający Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012! Na
nowym stadionie w Warszawie miały zagrać drużyny Polski i Grecji.
[…]
– Hura, hura! Tato, co za niespodzianka! – wołał podekscytowany Michał.
– Wspaniale! Idziemy na mecz! – podskakiwał z radości Piotrek.
– Kochani, jeśli zamierzacie iść na mecz, to musicie poznać zasady bezpiecznego zachowania
w tłumie – powiedziała stanowczo mama.
– Bądź spokojna, mamo! – za wołał Piotrek. – Ja i Michał wiemy, co trzeba zrobić, kiedy zdarzy
się jakiś wypadek! Wczoraj w szkole było spotkanie z policjantem i strażakiem. Wszystkie
dzieci uczyły się, jak należy korzystać z numeru alarmowego 112. Dowiedzieliśmy się, że pod
ten numer można zadzwonić z każdego telefonu i że połączenie jest bezpłatne!
– A dzwonić należy tylko w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia – wtrącił Michał.
– Jeśli zauważymy pożar albo ktoś zasłabnie, albo ktoś chce coś ukraść... – wyliczał Piotrek.
– Teraz jestem znacznie spokojniejsza o wasze bezpieczeństwo – mama
z uznaniem pokiwała głową. – Świetnie znacie zasady, więc w nagrodę proponuję rodzinną
wyprawę do sklepu z artykułami dla kibiców.
Michał wybrał w sklepie biało-czerwony szalik, a Piotrek – koszulkę w tych samych barwach
z polskim godłem na piersi.
Małgorzata Barańska, „Wielkie kibicowanie”

Czy zdania poniżej są prawdziwe? Jeśli są prawdziwe – pokoloruj uśmiechniętą buźkę ,
jeśli nie są prawdziwe – pokoloruj smutną buźkę 

1. Bohaterowie opowiadania, dwaj bracia mieli na imię Jaś i Staś
2. Bracia dostali od taty bilety na mistrzostwa świata w siatkówce
3. Mecz miał rozegrać się pomiędzy Polską a Grecją
4. Jeśli zdarzy się wypadek należy zadzwonić pod numer 112
5. Mama, w nagrodę za znajomość zasad bezpieczeństwa zabrała braci do ZOO







3. Połącz strzałkami zdania i obrazki, tak, żeby do siebie pasowały.

Pani myje podłogę

Pan idzie na zakupy

Chłopiec jeździ na sankach

Pan doktor robi zastrzyk

Chłopiec pływa w basenie

Dziewczynka gra na komputerze

Dziewczynka bawi się z bratem







4. Połącz literki tak by wyszło z nich słowo, które widzisz na obrazku.
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5. Połącz sylabę z obrazkiem, w którym ona występuje.
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6. Przepisz poniższe zdanie.

Jestem uczniem.

7. Na sygnalizatorze świeci się żółte światło. Oznacza to, że:
a. Nie wolno wjeżdżać na skrzyżowanie
b. Wolno wjechać na skrzyżowanie
c. Zaraz zapali się światło zielone

8. Wyobraź sobie, że obrazek obok to prawdziwe przejście
dla pieszych. Żeby bezpiecznie przez nie przejść (do
postaci stojących po drugiej stronie), należy zobaczyć, czy
nie jedzie żaden samochód. W które strony powinniśmy
patrzeć, przechodząc przez ulicę?
a.

b.

c.

9. Pokoloruj flagę polski.

10. Pokoloruj flagę Unii Europejskiej.

11. Skreśl rzecz, która nie jest warzywem.

