
Przeczytaj/Posłuchaj          Królewna i smok 
 

Dawno temu, w pewnym zamku mieszkała 
królewna. Lubiła zimę. Czekała na nią od wiosny. 
Wreszcie zima przyszła, nasypała śniegu tyle, ile 
trzeba - w sam raz. Oczywiście królewna od razu 
poprosiła tatę o sanki. Pobiegła z nimi na górkę 
pod zamkiem. Tam bawiła się z dziećmi. W 
pewnym momencie miała stłuczkę z trzygłowym 
smokiem. Smokowi nic się nie stało, ale królewna 
potłukła rękę. Musiała iść do lekarza. 

Pan doktor posmarował rączkę i poprosił, żeby 
królewna kilka dni posiedziała w domu. A smok – 
przeprosił królewnę, kiedy przyniósł jej szalik 
zgubiony przez nią na górce. Smok i królewna 
polubili się. Teraz smok codziennie odwiedza 
swoją nową koleżankę, bawią się razem, grają w 
planszówki i wyglądają przez okno. Nie mogą się 
doczekać, kiedy znów pójdą na sanki. 

 
I. Odpowiedz na pytania: 
- Jaką porę roku lubi królewna? 
- Gdzie mieszka królewna? 
- Jak to się stało, że królewna potłukła rękę? 
- Co zgubiła królewna na górce? 
- Ile głów miał smok? 
- Co robią smok i królewna, kiedy są razem? 



II. Jak myślisz, dlaczego smok i królewna zaprzyjaźnili 
się. 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………….. 
III. Uzupełnij zdania: 
- Moją ulubioną porą roku jest…………. 
- Moja ulubiona postać bajkowa to………………. 
- Moim zdaniem, ludzie wymyślili smoki, 
bo…………………………………………………. 
- Moja ulubiona gra planszowa to………………… 
- Moja ulubiona zabawa z kolegami to 
…………………. 
IV. Zastanów się i powiedz: ,,Tak” lub ,,Nie”. 
- Smoki istniały naprawdę. 
- Dawno temu w  Polsce rządzili królowie. 
- Nie wszędzie na kuli ziemskiej są cztery pory roku. 
- Królowie mieszkali w zgrabnych chatkach. 
- Królowie robili zawsze, co chcieli. 
- Królowie nie mogli robić, co tylko przyszło im do 
głowy. 
- Król musiał być rycerzem. 
- Nie wszyscy królowie byli dobrymi ludźmi. 
V. Uzupełnij. 
k….r….na          s….ok          g…..rka        ś….eg 
    kr….lewna         w....padek      p….epraszam 
 
- użyj literek: rz , o,   o,    ni,   ó,    ó,    y,   m 
 


