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HISTORYJKI  OBRAZKOWE (8) 

1. Opowiedz treśd historyjki.  2. Potnij na 4 części, wymieszaj i ułóż wg kolejności zdarzeo.   3. Wymyśl tytuł.   4. Co mogło byd wcześniej, a co potem? 

SuperKid.pl 

 

 

 

 



Pokoloruj ko!a na "ó!to, trójk#ty na pomara$czowo, prostok#ty na br#zowo, a kwadraty na niebiesko.
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Ciągi logiczne (1) SuperKid.pl 

SuperKid.pl – Zapewnij dziecku dobry start! 
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SuperKid.pl [ Rymy ] 

RRyymmyy  oobbrraazzkkoowwee  ((11))  
Znajdź pary rymujących się słów i połącz je linią. 
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Na !ó"to pokoloruj rybki, które p"yn# w lewo, 
a na czerwono, które p"yn# w prawo. Których rybek jest wi$cej?
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Polacz dzieci z tym przedmiotem, którego w danej sytuacji potrzebuja, aby zadbac o higiene osobista.
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[Karta pracy 5-6 latka 25/2] SuperKid.pl
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Dbam o higieneDbam o higiene
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SuperKid.pl [ Zagadki o zawodach ] 

ZZggaaddnniijj,,  oo  kkiimm  mmoowwaa??  

Idziesz do niego, gdy źle się czujesz 
i gardło swoje mu pokazujesz, 
a on fachowym okiem ocenia 
co w stanie zdrowia twoim się zmienia. 
 

On w filmie rolę odgrywa, 
co czasem serce porywa. 
W teatrze też występuje, 
a widz go tam oklaskuje. 

 

Gdy w sporcie osiągnąć chcesz sukces 
i z pasją wytrwale trenujesz, 
to z pomocą tego specjalisty 
na wygraną szybciej zapracujesz. 

 

Nie jest kucharzem, a olej wlewa 
dzieciom do głowy, gdy jest potrzeba. 
W lekcyjnej sali pilni uczniowie 
słuchają tego, co on im powie. 

 

W lesie pracuje, pośród przyrody, 
dogląda drzew i sadzi las młody. 
Żywi zwierzęta zimową porą, 
bierze w opiekę sarenkę chorą. 

 

Chociaż w pracy ma lizaka, 
postać to nie byle jaka. 
Dla złoczyńców jest postrachem - 
aresztuje ich z rozmachem. 

 

Kiedy spotkają kogoś problemy, 
bez chwili zwłoki,  z rykiem syreny, 
czerwonym wozem  gna do pożaru. 
Jego odwaga nie zna umiaru! 

 

Ten specjalista lek przepisuje, 
gdy twe zwierzątko źle się poczuje. 
Wyleczy kotka, pieska, chomika, 
konika, krówkę, a nawet dzika! 

 

Chodzą do niego panie, panowie - 
każdemu zmienia on coś na głowie. 
Włosy wyrówna,  skróci, ułoży 
i kolorową farbę nałoży. 

 

Gdy samochód się zepsuje, 
wtedy on Cię poratuje, 
bo się na tym świetnie zna, 
co pod maską auto ma! 
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