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1. Połącz pasujące do siebie połówki obrazków. Powiedz, co jest na obrazkach.
2. Wytnij wyrazy z dołu strony i przyklej w odpowiednich miejscach.
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Czym podróżujemy? Dzień 1
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1. W pociągu jadą różne osoby. Powiedz, co one robią i na co patrzą.
2. Pokoloruj pana, który czyta gazetę.
3. Przeczytaj wyraz. Napisz wyraz PATRZY.

1. Co widzisz na obrazku?
2. Wytnij wyraz, przeczytaj i przyklej przy odpowiednim środku transportu.
3. Pokoloruj tylko pociąg.
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Czym podróżujemy? Dzień 2



1. Adam jedzie do szkoły. Autobusem kieruje kierowca.
2. Pomaluj autobus czerwoną farbą.
3. Pokaż, gdzie jest kierowca. Przeczytaj wyraz obok obrazka. Przyklej taki sam.
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Czym podróżujemy? Dzień 3



1. Ela z rodziną jest na lotnisku. Narysuj po śladzie, a dowiesz się, czym oni będą podróżować.
2. Pokoloruj to, czym Ela poleci na wakacje.
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1. Wojtek jest pilotem i lata samolotem. Pokaż pilota. Pokaz samolot.
2. Wytnij wyrazy z dołu strony, przeczytaj je i przyklej w odpowiednich miejscach.
3. Pokoloruj pilota Wojtka.
4. Potnij na kawałki folię aluminiową albo srebrną wycinankę i wyklej nimi samolot.
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1. Popatrz na obrazki. Powiedz, co robią dzieci podczas podróży. Które zachowania są poprawne? Otocz 
pętlami właściwe obrazki.

2. Powiedz, co można robić w czasie podróży.

1. Ewa ogląda książkę. Przeczytaj wyrazy na dole strony. Co robi Ewa? Wytnij odpowiedni wyraz i przyklej 
w ramce.

2. Pokoloruj na zielono wszystkie piłki, a dowiesz się, o czym jest książka, którą ogląda Ewa.
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Czym podróżujemy? Dzień 5



1. Powiedz, czym podróżują dzieci. Połącz dzieci z cieniami pojazdów.
2. Wytnij wyrazy z dołu strony, przeczytaj je i przyklej w odpowiednich ramkach.

1. Narysuj po śladzie, a dowiesz się, na co patrzy Adam.
2. Przeczytaj wyraz pod chłopcem. Napisz wyraz.
3. Przyklej wyraz WALIZKA w odpowiedniej ramce.
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Czym podróżujemy? Dzień 6
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/ 1. Ida jedzie z mamą na wakacje. Dziewczynka pomaga mamie pakować walizkę. Powiedz, co mówi mama. Co Ida musi spakować do walizki?
2. Przygotuj kredki: niebieską, i zieloną. Pokoloruj rzeczy, które Ida musi spakować do walizki.
3. Pomóż Idzie spakować rzeczy do walizki. Narysuj po śladzie właściwe drogi.

1. Co widzisz na obrazkach?
2. Przyklej naklejki według wzoru.
3. Przeczytaj wszystkie wyrazy. Otocz pętlami wyrazy PLECAK.
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Czym podróżujemy? Dzień 1
Podręcznik 2, s. 94-95



1. Popatrz na osoby, które jadą pociągiem. Co one robią? Na co patrzą?
2. Popatrz na chmurki i połącz osoby z właściwymi obrazkami.
3. Popatrz na szary wyraz. Przyklej takie same wyrazy w pustych ramkach. Przeczytaj wyrazy.
4. Zaznacz zdjęcie, na którym jest pan.

1. Dokończ rysować obrazek. Co narysowałeś?
2. Przygotuj bibułę. Zrób z niej kulki. To będą koła pociągu. Przyklej.
3. Pokoloruj lokomotywę na czarno. Wagony pokoloruj swoimi ulubionymi kolorami.
4. Napisz wyraz. Co napisałeś? Przeczytaj.
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Czym podróżujemy? Dzień 2
Podręcznik 2, s. 96-97



1. Jakie pojazdy widzisz? Przyklej naklejki we właściwych miejscach.
2. Napisz wyraz. Co napisałeś? Przeczytaj.

1. Nazwij obrazki, które widzisz.
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2. Wytnij zdjęcia z wycinanki.
3. Zdjęcia, które pasują do autobusu, przyklej w niebieskim okienku.
4. Zdjęcia, które pasują do pociągu, przyklej w czerwonym okienku.
5. Przeczytaj wyraz. Powiedz, co robi kierowca.
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Czym podróżujemy? Dzień 3
Podręcznik 2, s. 98-99



1. Popatrz na obrazki. Opowiedz, co widzisz. Weź czerwony mazak. Otocz pętlami wszystkie samoloty.
2. Przeczytaj wyraz pod obrazkiem. Pokoloruj taki sam wyraz na
3. Powiedz, co robi pilot.

PILOT

MIKOŁAJ PILOT JABŁKO
1. Pokaz samolot. Pokaż lotnisko. Czego brakuje w samolocie? Dorysuj.
2. Przygotuj plastelinę w kolorze, który lubisz. Wyklej skrzydła samolotu plasteliną.
3. Pomóż samolotowi dolecieć na lotnisko. Uważaj na chmury. Samolot nie może ich dotknąć!
4. Napisz wyraz. Przeczytaj go.

Czym podróżujemy? Dzień 4
Podręcznik 2,5.100—101



1. Dzieci zgubiły swoje walizki. Powiedz, jakiego koloru są walizki. Jakiego koloru są ramki wokół dzieci? 
Połącz dzieci z ich walizkami.

2. Otocz pętlą dziewczynkę. Podkreśl chłopca, który płacze.
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1. Tomek jedzie do babci i ogląda książkę. Przeczytaj wyraz.
2. Weź czerwoną kredkę. Połącz kropki, a dowiesz się, o czym jest książka.
3. Dokończ rysować samochód.
4. Przygotuj dwie kulki z czarnej plasteliny i małe kawałki czerwonego papieru. Wyklej koła plasteliną. Ozdób 

maskę samochodu czerwonym papierem.
5. Zaznacz książkę, którą ogląda Tomek.
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Czym podróżujemy? Dzień 5
Podręcznik 2, s. 102—103



1. Powiedz, co widzisz na obrazku. Pokoloruj walizkę na niebiesko.
2. Przeczytaj wyrazy. Otocz pętlą wyraz AUTOBUS.
3. Wytnij obrazki z wycinanki. Przyklej we właściwych okienkach.

WALIZKA
AUTOBUS

1. Czym jedzie pani? Co ona robi?
2. Połącz takie same wyrazy. Przeczytaj.
3. Podkreśl to, na co lubisz patrzeć, kiedy podróżujesz.

PATRZY Czym podróżujemy? Dzień 6
Podręcznik 2, s. 104-105



Pokoloruj samochody według wzoru.
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Połącz kropki według wzoru. Pokoloruj rysunek.
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4. 3.



Pokoloruj samochody według wzoru.

12 3 4

Połącz kropki według wzoru. Pokoloruj rysunek.

1 -2 -3 -4-1

4. 3.



* Dopasuj.
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