
Sylabizuję i czytam
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Tu litera, tam litera, 
w słowa je poskładam teraz. 
A gdy więcej słów powstanie, 
to napiszę całe zdanie.

Tu czytanka, tam czytanka,  
do wieczora od poranka. 
Skaczą z półek, hop, na stolik, 
więc naczytam się do woli.
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1. Ćwicz piękne czytanie.

Ooo,               ! 

O,                !O,                 !

O,                ! O,                !



3

1. Ćwicz piękne czytanie.

2. Rozwiąż rebusy. Powiedz rozwiązania sylabami.

a A

a A
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1. Ćwicz piękne czytanie.

2. Rozwiąż rebus. Ułóż zdanie z rozwiązaniem.

u

O,            !        O, 2                 !

Ooo,                   ! 

Ooo!   2                              .



5

1. Ćwicz piękne czytanie.

2. Powiedz głoskami nazwy obrazków. Pokoloruj na niebiesko okienka oznaczające 
głoskę t.

to      ta      tu

To tata.   A to                   .

O, tato!   A tu?

Tu                 .   A tu            . 
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1. Ćwicz piękne czytanie.

mo     ma     mu     mama     tam

mam     tama     mata

2. Rozwiąż rebus i pokoloruj rysunek.

ma

To             .   Aaaa!

A tam          !

Mamo, mamo!   A tu? 

Tu 2                    .
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1. Ćwicz piękne czytanie.

to dom

to dom

A to              Adama.

do     da     du     od     data     udo 

dom     dama     duma     moda 

2. Rozwiąż rebusy. Ułóż zdania z dwoma rozwiązaniami.

.

.

do deod
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1. Ćwicz piękne czytanie.

2. Rozwiąż rebusy. Powiedz rozwiązania sylabami.

ti     mi     di     im     ilu?     Ida

To          .   A to            .

           ma         .   A           ma        .

A to mama i Ida.   

Ida ma 2              .   A mama ma 2         .

mii

i i
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lala

1. Ćwicz piękne czytanie.

2. Napisz po śladzie wyraz lala.

lo     la     lu     lala     Lola     Ula     Ola

To Ula.  

A to lala Uli.

Ta lala to Lola.

Lola ma          i      .

A to            Uli.

lala
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1. Ćwicz piękne czytanie.

te    me    de    le    emu    Mela    Emil

To Ela.   A to Emil.

Ela ma        .

I Emil ma        .

To                 o                 .

2. Rozwiąż rebusy. Z rozwiązaniem każdego z nich ułóż zdanie.

e ee
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1. Ćwicz piękne czytanie.

2. Napisz wyraz gile po śladzie. Przeczytaj zdanie.

go     ga     gu     gi     ge     gol

gama     guma     gad     gil     Agata

g^i|l_e]
Mamy             dla gili. 

Tata ma                    . 

A co ma mama? 

Mama ma           .

A Emil ma            .

gile
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y

1. Ćwicz piękne czytanie. Rozwiąż rebusy. Powiedz rozwiązania sylabami.

2. Napisz podpisy po śladzie.

ty     my     dy     tamy     mamy

lody     lamy     gumy     domy

d]o!|y d|y\m|y

y y

domy dymy

y

y

y
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1. Ćwicz piękne czytanie.

co     ca     cu     ce     cuda     cuma

maca     taca     moc     Cela

2. Narysuj w ramkach rozwiązania rebusów.

ce ce

Kto to?   To Cela.

Co ma Cela?

Cela ma           .

A to           do          .

Celu!  A tu mamy                  !
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koµt

2. Narysuj kota. Napisz po śladzie wyraz kot.

kot

1. Ćwicz piękne czytanie.

ko    ka    ku    ki    ke    kita    kula

koc     kot     klekot     Kama     Kamil

To            dla          .

A to               dla            .

A dla kogo te                   ?

To                   dla mamy.
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2. Odczytaj wyrazy na parasolu. Pokoloruj fragmenty parasola z wyrazami z literą p, P.

Po
la

ku
la

pa
ty

k

do
m

ek

pa
pu

ga

1. Ćwicz piękne czytanie.

po     pa     pu     pi     pe    py     pada

pod    papuga    pomaga    Pola    Pelagia

Kto to?  To Pola.  A tam?  To Pirat.  

Pirat to pudel Poli.  Pola ma       .  

A co ma pudel?  Pudel ma patyk.

Ale pada!  Kap, kap, kap…
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2. Napisz po śladzie podpisy pod obrazkami i je przeczytaj.

1. Ćwicz piękne czytanie.

no     na     nu     ne    noga    nuty

pan    kanapa    Inka    Natalka    Ignacy

To malutka Natalka.  Ona ma lalki.

A tam?  Kto to?  

To Inka.  I ona ma lalki.

Ale to inne lalki.  

A co ma Ignacy?  On ma            .

n/u§t_a]n]o=c]n]o=ga]
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1. Ćwicz piękne czytanie.

bo    ba    bu    bi    be    by   bal    balony

bank    baton    Benek    Beata    Bolek

To Beata i Bolek.
Bolek lubi biegi do mety.
A dla Beaty to nudne.   Ona lubi balet.
Beata to baletnica. 
Ona ma buty baletki.
To takie malutkie butki.

2. Pokoloruj balony z wyrazami z literą b, B.

buty

kot

ba
lo

ny

noga

Beata

kubek

ba
to

ny

Ba
tm

an

Balbina

Ignacy

banan
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1. Ćwicz piękne czytanie.

ło   ła   łu   łe   ły   łuk   łata   łapki   łopata

łuna   łagodny   kołek   dłuto   bałwan 

Mama dała Eli małego kotka. 
On ma białe łapki i biały ogonek.
To ładny kotek.   I taki łakomy.
Ela dała kotu mleko.
Kici, kici, kici… Kotku!
Miau, miau, miau…

2. Rozwiąż rebus. Narysuj rozwiązanie.

sa
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2. Przeczytaj podpisy pod obrazkami. Napisz je po śladzie.

1. Ćwicz piękne czytanie.

so    sa    se    sy    sok    smok    sanki

sałata   scena   las   sasanka   Stella   Saba 

To smok Sebastian.
Ten smok to maskotka.
On nie lubi sałaty!
Woli inne smakołyki. 
Takie na niby, dla maskotek.

&-o:k] &!]o:k]
smoksok
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2. Połącz sylaby znajdujące się w ramkach tego samego koloru. Odczytaj wyrazy i napisz  je 
po śladzie.

1. Ćwicz piękne czytanie.

zo   za   zu   ze   zoo   zupa   złoto   zaspa 

zamek   znaki   zakupy   zaleta   Zyta 

z?u|p]a] z]a?s:p]a] z]a/m_e]k

To                Zuza.   Zuza ma paski.
I          ma paski.   Ale to inne paski.
Zenku, a tu kto?
To koza Zenobia.   Ona ma łaty.
A my mamy dla kozy         .
A co mamy dla Zuzy?

za

mek

pa za

spazu
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2. Nazwij rysunki. Otocz niebieską linią literę w w ich podpisach.

1. Ćwicz piękne czytanie.

wo   wa   wu   wi   we   wy   waga   wazon

widły   wiem   Wiki   Wanda   Witek

To Witek.  On ma               .  

To                na zabawki.

A to Wanda.  Wanda ma wazon na kwiaty.

Wiem! – zawołała wesoło Wanda. –

Tu mamy stoisko z kwiatami. 

Kupimy tulipany i                dla mamy.

pingwin wiadro bałwan
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2. Pokoloruj pola, na których znajduje się wyraz z literą r, R.

1. Ćwicz piękne czytanie.

ro   ra   ru   re   ry   rekin   rama   rumak

remont   rower   Renata   Karol   Robert 

Tata Romka robi model rakiety.
To taka rakieta z papieru.
Romek mu pomaga.   Ma           i          .
Wycina i klei elementy rakiety.
O! – woła wesoło mama. – 
Dam wam za to złoty medal!

 lama
rybak
smok
robak 

  Robert      Lena 

          Radom 
 Paweł       Ren

Radek              Rabka

rower
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2. Połącz linią wyrazy tak, aby powstało z nich zdanie. Odczytaj je rytmicznie.

1. Ćwicz piękne czytanie.

fo   fa   fu   fi   fe   foka   figle   firanki

flet   fotel   futro   fioletowy   Filomena

To fotel pani Florentyny.
A tam flet pana Floriana.
Kto tak gra?  To pan Florian.
On zna nuty i gamy.
Fiu, fiu, fiu – nuci wesoło pani Florentyna.
A kot Filonek robi fikołki.

Kot
figle.

Filonek
lubi
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2. Odczytaj zdania pod obrazkami.

1. Ćwicz piękne czytanie.

jo   ja   ju   je   jodła   jajko   jogurt   jasno

jeden   jutro   Jurek   Judyta   Justyna

Mamy wakacje.  Słonko jest wysoko.
Jaki jasny poranek! – zawołała mama.
Mamo, mamo!  Co zrobimy?  
Kupimy jagodowe lody!  
O, to moje ulubione! – zawołał Janek.

Mała Julia wesoło 
podskakuje.

Pan Jarek podaje  
lody Joli i Jankowi.
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  osa ananas 

 ul tort motyl

 dom igła lornetka

 elf garnek lody

o0s=a] a/n]a/n]a?s

+u§l] t]o#t]

[i]g\ł]a]

g\a/3_e|k]

m]o0t?y\l]

l]o\3_e§t|k]a]

l]o=d?y

d/o!]

e/lf
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 cytryna kapusta papuga

 nurek baran łopata

 smok zebra worek

 robot foka jagody

k]a?p?u?s0t]a] [p]a?p?u]g\a]

n?u/!|k] a/%a/n] ł]o0p]a]t]a]

[ o0!|k]z_e§ca][s!]o:k]

go:k]a] +j\a]g\o0d|y%o: o:t]

c?y\t/ry\n]a]


