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Narysuj swój portret. Dokończ ozdabianie ramki.
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Dorysuj brakujące części rysunków. Pokoloru  rysunki.
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Uzupełnij tabelkę według wzoru.
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Odszukaj ukryte litery  i  . Pokoloruj obrazek.
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Połącz litery i odczytaj zdanie. Zapisz je.
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Jaki napis ukrywa się w uciekających kulkach? Zapisz go.
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Rysuj po śladzie. Staraj się nie odrywać ołówka od kartki.
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1. Ułóż zdania z podanych wyrazów i zapisz je.

2. Odszukaj ukryte litery  i . Pokoloruj obrazek.
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Narysuj coraz większe ule.
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Rysuj po śladzie. Wypisz litery, z których powstały te rysunki.
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Narysuj po śladzie. Pokoloruj obrazek.
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Dokończ rysować gąski. Pokoloruj rysunek.
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Połącz wyrazy i przepisz zdania.
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1. Pola z literami  i  pokoloruj pomarańczową kredką, 
a pola z literami  i  kredką dowolnego koloru.

2. Połącz sylaby. Napisz wyrazy obok właściwych rysunków.

3. Uzupełnij wyrazy sylabami  i .
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Przepisz zdanie z pamięci.
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Połącz wyrazy, które się rymują. Przepisz je parami.
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Połącz sylaby w wyrazy i zapisz je.
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W podanych wyrazach ukryły się imiona dzieci. Odszukaj je i przepisz. 
Pamiętaj, że imiona piszemy wielką literą.
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1. Dokończ rysunek po śladzie. 
Pokoloruj go i podpisz.

2. Ułóż wyrazy z podanych sylab i zapisz je.
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Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej i zapisz je.
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Narysuj bez odrywania ołówka od kartki.
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1. W wyrazach ukryły się nazwy zwierząt. Odszukaj je i zapisz.

2. Połącz wyrazy w pary i przepisz je obok odpowiednich rysunków.
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Przeczytaj i napisz.
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Przeczytaj podane wyrazy od początku i od końca. Co udało ci się zauważyć?
Przepisz te wyrazy.
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Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej i zapisz je.



36

Przeczytaj zdania i przepisz je.
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Odczytaj wyrazy i napisz je.
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Dokończ rysunek.
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Połącz punkty od 1 do 10.
Pokoloruj rysunek i podpisz go.
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Narysuj bez odrywania ołówka
od kartki.
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Przepisz nazwy zawodów. Podkreśl końcówki  i .
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1. Przeczytaj, a potem napisz zdania po śladzie. Wymyśl i napisz, co książę 
mógł powiedzieć olbrzymowi.

2. Uzupełnij brakujące litery w wyrazach. Pokoloruj rysunek.
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Napisz zdania z pamięci. Jeśli zrobisz błędy, popraw je.
Podkreśl w wyrazach literę .
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Uzupełnij wyrazy podanymi sylabami: , , .
Przepisz powstałe wyrazy.
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Podpisz rysunki wyrazami wybranymi spośród podanych.
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Przeczytaj zdania. Przepisz je w odpowiedniej kolejności.
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Odczytaj zdanie i zapisz je.
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Połącz sylaby napisane na takich samych śnieżynkach. Zapisz utworzone wyrazy.
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Podpisz rysunek i pokoloruj go.
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Przepisz wyrazy, które są nazwami rysunków.
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Utwórz wyrazy i zapisz je we wskazanych miejscach.
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Z podanych wyrazów ułóż zdania i zapisz je.
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Przeczytaj wyrazy. Napisz je w całości.
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Połącz wyrazy w zdanie. Przeczytaj je i zapisz.
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1. Połącz wyrazy w pary i zapisz je.

2. Połącz punkty od 1 do 10. Podpisz rysunek i pokoloruj go.
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Przeczytaj zdania i pomyśl, kto je wypowiada. Połącz linią zdanie z właściwą
ilustracją. Przepisz tylko te zdania, które „mówi” książka.
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