
Szanowni Rodzice! 
Oto materiały do zabawy z dziecmi w tym tygodniu.Bardzo 
dziękujemy za pomoc i wsparcie.

Kochane dzieciaczki!
1 czerwca to bardzo ważny dzień w roku. Dzisiaj jest Wasze
święto . Z tej okazji przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
https://youtu.be/V40mDOBZXHg
a także piosenkę w prezencie.
https://youtu.be/V40mDOBZXHg
Zapraszamy do zabawy z bańkami mydlanymi.                     
Film „ Niepękające bańki mydlane”
https://youtu.be/5hwCjXFDu8k

Propozycje zajęć:
I. Wspomaganie rozwoju mowy „ Co to jest przyjaźń?’’
Cele:
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi 
zdaniami
- wzbogacanie słownika dzieci
- doskonalenie spostrzegawczości
- rozwijanie zainteresowania pisaniem
- kształtowanie umiejętności wyodrębniania słów w zdaniach
Przebieg zajęcia:
1.Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka „ Przyjaźń”
Przyjaźń
W życiu zawsze jest weselej,
gdy są z tobą przyjaciele.
Gdy masz z kim się bawić, grać,
biegać, skakać i się śmiać.
(… )

Razem dobra jest zabawa.
Wspólnie uda się wyprawa.
Z przyjaciółmi, co tu kryć
łatwiej i przyjemniej żyć.             

https://youtu.be/V40mDOBZXHg
https://youtu.be/5hwCjXFDu8k
https://youtu.be/V40mDOBZXHg


2. Wypowiedzi dzieci na temat: „ Jak można spędzić czas z 
przyjaciółmi?”
3. Definiowanie pojęcia „ przyjaciel”
4. Zabawa „ Licz słowa w zdaniach” Zadaniem dziecka jest 
policzenie słów w następujących zdaniach:
Mam przyjaciela.
Baw się zgodnie.
Mów zawsze prawdę. 
Kocham swój dom.
Przedszkole to miejsce bliskie wszystkim dzieciom.

II. Ćwiczenia gimnastyczne
Cele:
- doskonalenie rzutów i chwytów z użyciem woreczka lub 
np. miękkiego pluszaka
- doskonalenie umiejętności przeskakiwania obunóż i na 
jednej nodze 
Propozycje ćwiczeń:
- Przeskakiwanie przez przedmioty obunóż i na jednej 
nodze
- w postawie stojącej przekładanie przedmiotu pomiędzy 
nogami
- w postawie stojącej skłony w przód z przedmiotem w ręku
- w siadzie skrzyżnym podrzucanie do góry i łapanie 
przedmiotu
- w siadzie skrzyżnym przerzucanie przedmiotu z jednej ręki
do drugiej
- w siadzie skrzyżnym, z dłoniami na kolanach, dzieci 
wykonują wdech i jednocześnie unoszą ramiona w bok, 
potem wydech i powracają do pozycji wyjściowej
- w leżeniu przodem,ramiona wyprostowane, głowa między 
ramionami, na wdech uniesienie ramion i głowy nad 
podłogę, na wydech – powrót do pozycji wyjściowej.
- w pozycji stojącej, swobodne wdechy i wydechy.



- w pozycji stojącej – celowanie przedmiotem w umówione i 
wyznaczone przez dorosłego miejsce.
- w leżeniu na brzuchu, ręce wyprostowane, przerzucanie 
woreczka lub miękkiej zabawki z ręki do ręki.

III. Wspomaganie rozwoju mowy „ W co lubimy się 
bawić?”
Cele:
- kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej
- rozwijanie pamięci
- doskonalenie umiejętności czytania
Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie wiersza – zagadki „ Rower” Anny Edyk- Psut
Każdy ma koła,dzwonek,przerzutki.
Mój jest dziecinny, żółty, malutki.
Jeżdżę nim w parku lub leśną drogą.
Ulicą dzieci jeżdzić nie mogą.

Przy drogach w mieście są oznaczenia:
Zwolnij! Nie wjeżdżaj! Tutaj pas zmieniaj!
Każdy je widział, mogę dać głowę.
Bo to są zwykłe znaki drogowe.

2.Układanie odpowiedzi na pytania:
- Jak wygląda rower?
- Jakie zasady obowiązują rowerzystę?
- Jak powinien być ubrany rowerzysta?
- Co to jest ściezka rowerowa?
Ten film pomoże wam odpowiedzieć na te pytania:
Zasady bezpieczeństwa  na rowerze
https://youtu.be/gSzVtcWBd_w

https://youtu.be/gSzVtcWBd_w




3. Nauka wiersza „ Rower” na pamięć
4. Układanie zdań z wyrazami : rower, piłka, klocki,lalka.
5. Przeliczanie wyrazów w ułożonych zdaniach.
6. Wykonanie karty pracy nr 1  ( poniżej)



Karta pracy nr 1 

Przeczytaj zdania. Pod każdym zdaniem  narysuj tyle 
kółek, ile wyrazów jest w tych zdaniu. Powodzenia!.

To jest wesoła zabawa.

Ola i Romek to przyjaciele.

W domu jest wiele zabawek.

Aleksandra jest teraz w domu.



IV. Zajęcie matematyczne „ Ukryte liczby”
Cele:
- doskonalenie logicznego myślenia
- doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10
- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa „ Ukryte liczby”
Do tego zajęcia należy wykorzystać kartki ze zdaniami, w 
których ukryte są liczby ( materiały poniżej). Zadaniem 
dziecka jest uważnie przeczytać zdania, podkreślić 
zapisane słownie liczby i dodać je do siebie.(2+1=3)
…............................................................................................

Odwaga Janka nam zaimponowała.

Ola rozdaje denary.

…............................................................................................

2. Zabawa „ Ile brakuje do...”
Rodzic pyta dziecko:
Ile kroków brakuje np. od 6 do 10?
Zadaniem dziecka jest stawianie kroków, których brakuje, 
licząc: 7,8,9,10 i podanie wyniku.( 4 bo 6 + 4 = 10 )
Liczba zadań do wykonania zależy od stopnia 
zainteresowania dziecka zabawą.
 



V. Ćwiczenia logopedyczne
Cele:
- usprawnianie narządów artykulacyjnych: parskanie, 
kląskanie, cmokanie...
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i 
prawidłowej wymowy

Przebieg zajęcia:
1.Powtarzanie za rodzicem kolejnych wersów wiersza  
„ Rolki Jolki”

Rolki Jolki

Kiedy Jolka gna na rolkach,
to dwie rolki owej Jolki
rączo jadą wbrew jej radom.
Pędzą w dal za jardem jard,
jakby to był dziki rajd.
Bo gdy Jolka gna na rolkach,
to dwie rolki owe Jolki
same wolą wodzić rej.
No i nie słuchają jej.

2.Bajka  logopedyczna „ Igloo” Do tej zabawy potrzebne 
będą kostki lodu, ale bez nich również dziecko może się 
świetnie bawić a przy okazji wykonywać ćwiczenia 
logopedyczne.
https://youtu.be/BxJvMSqVNGk

3. Zabawa w naśladowanie parskania, cmokania, kląskania.
Zadaniem dziecka jest naśladowanie parskania, cmokania i 
kląskania.

https://youtu.be/BxJvMSqVNGk


Uwaga!
Podczas prawidłowego kląskania pracują mięśnie żuchwowo – 
gnykowe (teraz zacznij kląskać i połóż palce obu dłoni pod żuchwą, 
nad kością gnykową) – czujesz ich ruch? To właśnie one powinny 
powodować, że dół jamy ustnej podnosi się do podniebienia 
twardego, tak jak i język – robi się płaski i “przykleja” do 
podniebienia niejako z trzech stron – dochodzi bowiem do zwarcia 
przodu języka  tuż za górnymi zębami, boków języka do dziąseł i 
wewnętrznej strony zębów oraz jego części tylnej. W celach 
terapeutycznych warto zwrócić uwagę na wargi – powinny być 
naturalnie uchylone, nie zaokrąglane.

VI. Zajęcie społeczne „ Każdy ma swoje prawa i 
obowiązki”
Cele:
- wdrazanie dzieci do przestrzegania praw i wywiązywania 
się z obowiązków
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym 
zdaniem
- rozbudzanie zainteresowania czytaniem
Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie fragmentu wiersza tadeusza Kubiaka pt. 
„ My, dzieci”

My, dzieci
my,dzieci, my chcemy śmiać się,
my, dzieci, lubimy słońce,
my, dzieci, kochamy ptaki,
wesoły, perlisty koncert.
My, dzieci, chcemy wybiegać
z domów w złociste poranki,
my chcemy, by nam nad głową
furczały barwne skakanki (...)



2. Próba odpowiedzi na pytanie : Do czego dzieci mają 
prawo? ( swobodna wypowiedż dziecka)
3. Przeczytanie informacji na temat praw dziecka na 
podstawie Konwencji o prawach dziecka.

Informacja o prawach dziecka

Przujmuje się, że dziecko to osoba poniżej 18 roku życia, 
pozostająca pod specjalną ochroną prawa do osiągnięcia 
pełnoletności.

Prawa dziecka:
- prawo do życia i rozwoju
- prawo do uzyskania obywatelstwa
- prawo dziecka do rodziny
- prawo do wolności, godności, nietykalności osobistej
- prawo do wolności, religii i przekonań
- prawo do swobodnej wypowiedzi poglądów i ich 
poszanowania stosownie do wieku dziecka
- prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, 
wyzysku, wszelkiego okrucieństwa,
- prawo do ochrony zdrowia
- prawo do odpowiedniego standardu życia
- prawo do zabezpieczenia socjalnego
- prawo do wypoczynku i czasu wolnego
- prawo do nauki
- prawo do korzystania z dóbr kultury
- prawo do informacji
- prawo do znajomości swoich praw
- prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej 
kultury,wyznania i praktyk religijnych
- prawa polityczne, a mianowicie prawo do stowarzyszania 
się i zgromadzeń w celach pokojowych.
4. Zabawa „ Niedokończone zdanie”
Zadaniem dziecka jest dokończyć zdanie



Gdybym był czarodziejem, to dla każdego dziecka....

VII. Zajęcie plastyczne „ Prawa dziecka”
Cele:
- utrwalenie informacji na temat praw dziecka
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
- rozwijanie umiejętności rysowania na określony temat
- kształtowanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej
- rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie słownictwa
Przebieg zajęcia:
1. Obejrzenie filmu Prawa dziecka
https://youtu.be/f4tbWJo02q4

2. Wykonanie pracy plastycznej „ Prawa dziecka” z 
wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych.

VIII. Zajęcie muzyczne – nauka piosenki „ Szybko”
Cele:
- rozwijanie umiejętności wyrażania stanów emocjonalnych
z użyciem instrumentów perkusyjnych
- nauka piosenki  „Szybko”
- rozwijanie muzykalności
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa umuzykalniająca „ Wyraż swoje emocje”
Zadaniem dziecka jest nasladowanie uczuć za pomoca gry 
na instrumentach. Jeżeli dziecko nie posiada żadnego 
instrumentu może wykorzystać rózne naczynia i pałeczkę.
Dziecko słuchając opowiadania wygrywa towarzyszące 
emocje.

Przygoda Jacka
Słonecznego, pięknego dnia dzieci radośnie wybiegły z 
przedszkola.Uśmiechnięte, pogodne biegały po ogrodzie.
Nagle mały Jacek przewrócił się i zaczął głosno płakać. 
Dzieci podbiegły do Jacka i zaczeły go pocieszać. 

https://youtu.be/f4tbWJo02q4


Wszystkim było bardzo smutno. Nawet pani, która opatrzyła 
nogę Jacka, miała smutną minę.

2. Nauka piosenki „ Szybko”
https://youtu.be/Pq776s4RJBA

IX. Słuchanie opowiadania „ Bon czy Ton.
 Savoir – vivre” dla dzieci.
Cele:
- kształtowanie umiejętności skupienia uwagi
- kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
- rozwijanie mowy i myślenia
- wdrażanie do kulturalnego zachowania
Przebieg zajęcia:
1. Słuchanie opowiadań
2. Wykonanie karty pracy nr 2 „ Emocje” 
( materiały poniżej )

https://youtu.be/Pq776s4RJBA


Karta pracy nr 2
Emocje 

Karta pracy nr 



X. Wysłuchanie opowiadania „ Powitanie” 
Cele:
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
- zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie
- wdrażanie do pokojowego rozwiazywania problemów
Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie opowiadania „ Powitanie” G. Kasdebke

Powitanie

Niektóre kłótnie Kuby i Buby kończą się bijatyką – tak było i 
tym razem. 
- O co poszło? - zasapał tata, rozdzielając 
rozemocjonowane bliźniaki.
- O brak kultury! - Krzykneła Buba – Kuba nie wie, że to 
mężczyzna powinien pierwszy powiedzieć „dzień dobry”
albo cześć! A nie kobieta! Wróciłam od babci – a ten siedzi i 
się gapi!
Niewiele brakowało, a znowu doszłoby do wymiany ciosów. 
Na szczęście tata w porę interweniował. 
- Przede wszystkim jestem starszy! - wrzasnął Kuba- i to o 
całe sześć minut! A jak wiadomo, to osoba młodsza powinna
pierwsza powiedzieć „ dzień dobry”
- Może jeszcze mam do ciebie mówić dziadziu?! - zakpiła 
Buba.
- Mów jak chcesz! - prychnął Kuba. - Ale zapamiętaj sobie, 
że „dzień dobry” mówi najpierw ta osoba, która gdzieś 
wchodzi, a nie ta, która już tam jest!. Siedziałem sobie 
spokojnie w pokoju – a ty wchodzisz i się gapisz!
Znowu bliźniaki ruszyły do boju. Tym razem tata musiał 
zastosować „ chwyt uszny”.
- Zasada jest prosta! - zawyła Buba. - Osoba mniej wazna 
mówi „ Dzień dobry” osobie wazniejszej! A kto tu jest 
ważniejszy to chyba wiadomo!.



- Jak to wiadomo?!- oburzył się Kuba. - Według mnie to ja 
jestem wazniejszy!
- A według mnie to ja!
W tym jednak wypadku wazniejszy okazał się tata.
- Uwaga!- powiedział siląc się na spokój- macie zakaz 
oglądania telewizji!
- Do kiedy?- jęknęły bliżniaki.
- Dopóki nie zrozumiecie- odpowiedział – że „dzień dobry” 
mówi najpierw ta osoba, która jest po prostu lepiej 
wychowana! 
I wyszedł zostawiając Kubę i Bubę w stanie osłupienia.

2. Rozmowa na temat opowiadania – zwrócenie uwagi na  
społecznie akceptowane sposoby radzenia sobie ze złością.

3. Wykonanie karty  pracy nr 3
4. Wykonanie karty  pracy nr 4



Karta pracy nr 3



Karta pracy nr 4



XI. Zajęcie matematyczne „ Prawa i lewa”
Cele:
- rozróżnianie prawej i lewej strony
- rozwijanie umiejetności orientowania się na kartce papieru
- uważne wykonywanie poleceń
Przebieg zajęcia
1. Zabawa ruchowa „ W lewo, w prawo, w górę, w dół”
Do zabawy potrzebna będzie kartka w kratkę z narysowaną 
na środku dużą czarną kropką, czarny flamaster oraz kredki.
Zadaniem dziecka będzie narysowanie linii na kartce z 
kropką według instrukcji:
- 2 kratki w górę
- 3 kratki w prawo
- 2 kratki w dół
- 3 kratki w lewo
Jaką figurę otrzymaliście? ( prostokąt )
- nad prostokątem narysuj trójkąt
- z lewej strony prostokąta narysuj 4 kwiatki
- z prawej strony prostokąta narysuj drzewo.
2. Zabawa ruchowa ze śpiewem „ Chodż do mnie”
( poproś do zabawy mamę lub tatę )
Nie chcę cię, nie chcę cię nie chcę cię znać.
Chodź do mnie, chodź do mnie rękę mi daj.
Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj.
Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj.
3. Wykonanie karty pracy nr 5
4. Wykonanie karty pracy nr 6



Karta pracy nr 5 

Karta pracy nr 5 



Szablony do wykonania karty nr 5 ( powyżej )

Szablony do karty nr 5 



Karta pracy nr 6 

Szablony do wykorzystania do karty nr 5

Karta pracy nr 6



  XII Zabawy z językiem angielskim . 
W tym tygodniu zapraszamy dzieci do zapoznania się z 
alfabetem w języku angielskim. 
Cele:
- zapoznanie z alfabetem w języku angielskim
- kształtowanie pamięci
- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim
- ćwiczenie mowy i myślenia
W celu zapoznania dzieci z alfabetem w języku angielskim 
proponujemy obejrzenie filmów
Alphabet song in English
https://youtu.be/MVjyCgKybjY
Alphabet song
https://youtu.be/hxvYjqPnROU
A B C Song Nursery Rhymes
https://youtu.be/8pJmQnPNxJg

Zapraszamy do literowych tańców z alfabetem.
Wesołej zabawy!
Przy piosence 
https://youtu.be/3YlYfL2Nsh0

https://youtu.be/AsAeGUohQOw

Wprowadzimy zwroty:
A is for Apple
B is for banana
C is for children itd. 

https://youtu.be/AsAeGUohQOw
https://youtu.be/3YlYfL2Nsh0
https://youtu.be/8pJmQnPNxJg
https://youtu.be/hxvYjqPnROU
https://youtu.be/MVjyCgKybjY


XIII. Ćwiczenia gimnastyczne na dobry nastrój 
Cele:
- kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczen według 
instrukcji 
- wdrażanie do zdrowego trybu życia 
- wzmacnianie mięśni nóg
Zapraszamy do wykonywania ćwiczeń.
https://youtu.be/Xw7aNr4vTbc

XIV. Zajęcia społeczne „ Okazuję szacunek swoim 
bliskim”
Cele:
- wdrażanie dzieci do okazywania szacunku wszystkim bez 
względu na wygląd oraz do respektowania zdania innych
- wzbogacanie słownika dzieci
- kształtowanie umiejętności tworzenia rymów
Przebieg zajęcia

1. Zabawa „ Imiona” 
Zadaniem dziecka jest układanie do podanego imienia rymu
Przykłady:
Jaś – Staś
Ania- Hania 
Mania – Frania 
Władysław- Stanisław itp.

2. Wysłuchanie opowiadania „ Krasnoludkowe ubranka”

https://youtu.be/Xw7aNr4vTbc


Krasnoludkowe ubranka
Pewnego pogodnego poranka krasnoludek Dwunasty zwołał
na Wielkim Placu cały kolorowy lud Krasnoludkowa. 

– Obywatele! - zawołał do mikrofonu. - Mam dla was 
dobre nowiny! Od jutra w Krasnoludkowie zapanuje 
nowy ład.

Podpisałem w tej sprawie specjalne pismo!
– Pismo? Jakie pismo? Nowy ład? A po co? Ten jest zły?-

pytały zdumione krasnoludki. 
– Obywatele! - wołał dalej Krasnolud Dwunasty. - Od jutra

wkładamy jednakowe ubranka! Takie jak moje! Tylko 
takie spodenki jak moje! Tylko takie kubraki, tylko takie 
czapki i tylko takie buty!

– Jak to? My wolimy ubranka w kwiatki! - wołały małe 
krasnoludki.

– A my w kropki i paski! - wołały krasnoludki z długimi 
brodami.

– My lubimy sukienki i buty na obcasach! - kwiliły 
krasnoludkowe panny.

– I kokardy na kapeluszach! - dodawały krasnoludkowe 
damy.

– Obywatele! Taka jest moja decyzja! I kropka! Kto ma 
takie ubranko, jak ja mam, ten jest z nami! 
A kto ma inne -  -fora za dwora!
Kolejnego poranka krasnoludek Krasnolud Dwunasty po raz
drugi zwołał na Wielkim Placu cały lud Krasnoludkowa.

– Obywatele!!!- zawołał do mikrofonu.
Ale plac był pusty....

3. Próba rozwiązania problemu „ Dlaczego Krasnolud 
Dwunasty został sam?. 

4. Rozmowa z dziecmi na temat szacunku do drugiej osoby 
i szanowania odrębnosci innych.



 XV.Nauka piosenki „ Wilk i przyjaciele”
Cele:
- kształtowanie umiejętności śpiewania
- doskonalenie umiejetności wyrazistego mówienia
- ćwiczenie pamięci
- uwrażliwienie dzieci na potrzebę posiadania przyjaciół
Przebieg zajęcia
1.Wysłuchanie piosenki „ Wilk i przyjaciele”
https://youtu.be/Z8XIRRAOjI4

2.Zabawa przy piosence
Dziecko próbuje spiewac piosenkę wystukując rytm w 
dowolny sposób

3.Słuchanie piosenki w celu utrwalenia słów

4.Śpiewanie piosenki z jednoczesnym wystukiwaniem rytmu
uderzając dłońmi o kolana.

5 Recytacja refrenu
Mówię wam 
Ja przyjaciół wielu mam
Mówię wam 
Nigdy już nie będę sam
Mówie wam 
To naprawdę ważna rzecz
By nie szukać sobie wrogów
Lecz przyjaciół wokół mieć.

5.Wykonanie rysunku na temat: „ Mój przyjaciel”
Do wykonania rysunku możesz wykorzystać poniższy 
szablon. Spróbuj odczytać napis na górze kartki. Jak 
sądzisz, czy to prawda?

https://youtu.be/Z8XIRRAOjI4


To naprawdę ważna rzecz, by przyjaciół wielu mieć.



Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie usprawniania
funkcji wzrokowych
Cele:
- usprawnianie percepcji wzrokowej
- ćwiczenie skupienia uwagi
- usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej
- kształtowanie umiejętności odwzorowywania
Propozycje zabaw i ćwiczeń znajdziecie Panstwo w filmie 
pod tym linkiem 
https://youtu.be/NBHQJNMH5xU

https://youtu.be/NBHQJNMH5xU




Wspomaganie rozwoju w zakresie motoryki 
Cele:
- usprawnianie umiejętności rysowania postaci
- kształtowanie umiejętności wycinania 

Propozycja zabaw :
1.Wykonanie rysunku na temat : Moja rodzina”
2 Zabawa plastyczna „ Koła”
Zadaniem dziecka jest odrysowanie a następnie wycięcie 6 
kół różnej wielkości. Po wycięciu proszę ułozyć z nich 
dowolny obrazek. Do odrysowywania można wykorzystać 
różnej wielkości talerze i szkalanki . Do dzie

Wspomaganie rozwoju w zakresie czytelnictwa 
( praca z dzieckiem zdolnym)

Cele:
- usprawnianie umiejetności czytania ze zrozumieniem
- rozwijanie pomysłowości i kreatywności.
- usprawnianie umiejętności rysowania.
Zadanie dla dziecka:
Narysuj ilustrację do tego wiersza.

Malowanie 
Na imię mi Kamil Mały. Choć nie jestem doskonały, to 
już wiele zrobić umiem i posprzątam i maluje i rysować 
też potrafię, a najbardziej na tej szafie co w pokoju 
moim stoi. Choć na szafie nie przystoi. 
Ja maluję gdzie się da. Moja ściana malowana, jest od 
rana aż do rana. Mama prosi i grzecznie namawia, nie 
maluj już synku kochany, zobacz jak wyglądają te 
biedne ściany. Ale Kamiś jak się uprze to się uprze i 
maluje tak od rana aż do rana, że cała ściana jest już 
zamalowana. 



Dodatkowe propozycje zadań do wykonania :
1. Karta pracy do czytania.
2. Karty pracy do ćwiczeń grafomotorycznych

    3. Karty pracy usprawniające umiejetność rozumienia 
        emocji.



Ćwicz piękne czytanie 

Pora na wesołe zabawy.
Ola lubi budowle z klocków.
A co to jest? - pyta Filip.
To jest tor samochodowy dla aut.
Ojej! Jest super!

To jest wesoły Romek. 
A tu jest jego domek.

Tadek to kolega Ali. 
Wojtek lubi lody malinowe.

Mama woła nas na tort truskawkowy.
Ale to dobre! 
Lubimy torty.
Ola lubi tort malinowy.
Kuba woli truskawkowy.
A Jolanta uwielbia bezy z lodami.



Napisz po śladzie a potem samodzielnie












