
Narysuj dachówki po wzorze. Dokończ rysowanie domu.



Dopa*suj etykiety.

W A I 7 K A PI AK w w Lm I fcs W >> L. Lb >> i W

PLECAK ■ TORBA i WALIZKA :

Napisz po wzorach. Dopasuj przedmioty do nazw.

PLECAK

WALIZKA

WALIZKA
TORBA

TORBA



Utwórz zbiory. Policz i zaznacz odpowiednie cyfry.
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Spakuj walizkę na wakacyjny wyjazd.



/ 1. Już lato! Posłuchaj i pokoloruj odpowiednie obrazki.
Latem świeci słońce. Czasem pada deszcz i jest burza. Na niebie możemy zobaczyć tęczę.

1. Co powstaje na niebie, gdy pada deszcz i świeci słońce? Dokończ rysować tęczę. Pokoloruj ją najpiękniej, jak 
potrafisz.

2. Wytnij wyrazy z dołu strony. Przeczytaj wyraz obok obrazka. Przyklej taki sam.

/ 1. Otocz czerwoną pętlą chłopca, który pasuje do lata.
2. Przyklej wycięty wcześniej wyraz pod odpowiednim obrazkiem. Przeczytaj.
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1. Przygotuj kredki w kolorach: czerwonym, żółtym i fioletowym. Nazwij owoce na obrazkach.
2. Pokaz owoce, które dojrzewają latem. Pokoloruj na czerwono kwadraty przy tych owocach.
3. Kwadrat przy śliwce pokoloruj na fioletowo.
4. Jaki owoc został? Pokoloruj na żółto kwadrat przy tym owocu.
5. Jaki kolor mają maliny, truskawki i czereśnie? Pokoloruj je kredką w tym kolorze.

□ □
1. To jest Antek. Co Antek lubi jeść? Przeczytaj wyraz. Połącz go z takim samym.
2. Pomóż Antkowi zrobić babeczkę dla mamy. Narysuj babeczkę po śladzie.
3. To jest babeczka czekoladowa. Pokoloruj ją na brązowo.
4. Truskawkę wyklej czerwoną plasteliną. Kropki na truskawce zrób wykałaczką. Gotowe!

• LATO

TRUSKAWKA

Już lato i wakacje. Dzień 2



* 1. Kamil i Kama wybrali się na plażę. Czego potrzebują na plaży? Otocz pętlami właściwe obrazki.
► 2. Dorysuj dzieciom czapki i okulary przeciwsłoneczne.

3. Przeczytaj wyrazy na dole strony. Wytnij je i przyklej pod odpowiednimi obrazkami.

CZAPKA « I WODA
Już lato i wakacje. Dzień 3



1. Dzieci opowiadają, co będą robiły w wakacje.
2. Co będzie robiła Helena? Dokąd pojedzie? Połącz dziewczynkę z odpowiednim obrazkiem.
3. Co będą robić Marta i Marek? Dokąd pojadą? Połącz dzieci z odpowiednim obrazkiem.
4. Co będzie robił Staś? Dokąd pojedzie? Połącz chłopca z odpowiednim obrazkiem.
5. Wytnij wyrazy z dołu strony. Przeczytaj. Przyklej pod odpowiednimi obrazkami.
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Już lato i wakacje. Dzień 4
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1. Latem świeci słońce. Pokoloruj słońce na odpowiedni kolor.
2. Latem wkładamy czapki i okulary przeciwsłoneczne. Kto ma czapkę? Pokoloruj wszystkie czapki na zielono. 

Kto ma okulary? Pokoloruj wszystkie okulary przeciwsłoneczne na brązowo.
3. Latem zawsze zabieramy ze sobą wodę do picia. Pokoloruj wodę na niebiesko.
4. Latem jemy truskawki. Znajdź truskawki i pokoloruj je na czerwono.
5. Przeczytaj wyrazy na dole strony. Wytnij je. Przyklej w odpowiednich miejscach.
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Już lato i wakacje. Dzień 5



1. Pokaz lato. Jaką porę roku pokazałeś? Otocz pętlą lato.
2. Przeczytaj wyrazy. Pokoloruj wyraz LATO pod obrazkiem na
3. Połącz dzieci z obrazkami pór roku.
4. Napisz wyraz LATO.

WIOSNA JESIEŃ ZIMA

/ 1. Pokaż tęczę. Jakie ma kolory? Kiedy tęcza jest na niebie?
2. Pokoloruj obrazek.
3. Wytnij wyrazy i przyklej. Przeczytaj wyrazy.
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i Już lato i wakacje. Dzień 1
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1. Pokaż owoce, które dojrzewają latem. Pokoloruj ramki wokół tych owoców.
2. Otocz pętlą truskawkę.
3. Przeczytaj wyraz.

1. Julka dekoruje ciasto, które upiekła babcia. Wytnij zdjęcia z dołu strony. Posłuchaj i ułóż je we właściwej kolejności. 
Najpierw Julka smaruje ciasto kremem. Potem układa truskawki. Hura! Ciasto gotowe!

2. Przyklej zdjęcia.
3. Jakimi owocami Julka udekorowała ciasto?

Już lato i wakacje. Dzień 2
Podręcznik 2, s. 108-109



1. Zosia wybiera się na plażę. Co musi włożyć do torby, żeby jej pobyt nad morzem był bezpieczny? 
Połącz rzeczy potrzebne nad morzem z torbą.

2. Co chroni skórę przed poparzeniem? Otocz pętlą.
3. Co chroni głowę przed słońcem? Zaznacz.
4. Przeczytaj wyrazy. Pokoloruj wyraz CZAPKA na zielono. Pokoloruj wyraz WODA na niebiesko.

WODA
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CZAPKA

1. Wytnij zdjęcia.
2. Połóż kartoniki na stole zdjęciami do dołu. Zagraj z kolegą w memo. Poszukajcie takich samych zdjęć.
3. Przeczytaj wyrazy.

Już lato i wakacje. Dzień 3 
Podręcznik 2, s. 110-111



1. Wszyscy bardzo lubimy wakacje. Powiedz, o czym musimy pamiętać, gdy wyruszamy na letnie wycieczki.
2. Otocz pętlą kapok. Kiedy zakładamy kapok?
3. Podkreśl krem do opalania. Dlaczego go używamy?
4. Zaznacz wodę.

1. Pokoloruj tylko czerwone owoce.
2. Przeczytaj wyrazy. Nazwij wszystkie owoce.
3. Biało-niebieskie ramki wyklej plasteliną.

TRUSKAWKA JABŁKO

1. Przeczytaj wyraz.
2. Wytnij właściwy obrazek i przyklej nad wyrazem.

SŁOŃCE
Już lato i wakacje. Dzień 5

Podręcznik 2, s. 114-115I



1. Powiedz, gdzie Kasia spędza wakacje. Pomóż jej dojść do wody.
2. Dokąd pojechał Kazik? Poprowadź chłopca do gór.
3. Pokoloruj takie same wyrazy. Przeczytaj wyrazy.
4. Otocz pętlą morze.

MORZE GÓRY

GÓRY MORZE JEZIORO

1. Tata i Tomek pływają kajakami po jeziorze. Powiedz, co nałożyli? Dlaczego założyli kapoki?
2. Wyklej plasteliną kwadrat przy kapoku. Pokoloruj kapok.
3. Z kim możesz pływać kajakiem? Czy możesz pływać sam? Pokoloruj kwadrat przy zdjęciu taty.
4. Pokoloruj takie same wyrazy. Przeczytaj je.

JEZIORO

GÓRY MORZE JEZIORO

□

□

Już lato i wakacje. Dzień 4 
Podręcznik 2, s. 112-113



Ułóż miesiące według wzoru. Zaznacz miesiące 
wakacyjne.
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Wytnij i wklej według wzoru.
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Wytnij litery według kodu i przyklej.
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Ułóż’rozsypanki wyrazowe według wzorów.

KĄP SIĘ W MIEJSCACH STRZEŻONYCH.

NIE ROZMAWIAJ Z OBCYMI.

WĘDRUJ PO WYZNACZONYCH SZLAKACH GÓRSKICH.
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Wytnij i ułóż według wzoru
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