
A04 / 1

kto rano wcześnie wstaje



A04 / 2

to mama..................................

mama

to mama...

mama

kto? robi nam śniadanie

kto? rano wcześnie wstaje

nakrywać do stołunakrywać do stołu

mama

to mama..................................

mama

to mama...

kto rano wcześnie wstaje



A04 / 3

mama

to mama..................................

mama

to mama...

to mama..................................

mama

to mama...

mama

kto? głaszcze i przytula

kto? do snu nas utula



A04 / 4

kto? sprząta mieszkanie

to mama..................................

to mama..................................

mama

mama

mama

mama

to mama...

to mama...

kto? pierze ubranie



A04 / 5

to mama..................................

mama

to mama...

mama

to mama..................................

mamamama

to mama...

kto? kto chodzi na spacery

kto? pokazuje litery



A04 / 6

bajki opowiadakto?

to mama..................................

mamamama

to mama...

to mama..................................

mamamama

to mama...

tajemnic nigdy nie zdradzakto?



A04 / 7

to mama..................................

mamamama

to mama...

to mama..................................

mamamama

to mama...

zawsze się uśmiecha

nigdy nie narzeka

nie wolnonie

kto?

kto?



A04 / 8

to mama..................................

mama

to mama...

mama

to mama..................................

mama

to mama...

mama

kto? ładnie się ubiera

kto? chodzi do fryzjera



A04 / 9

to mama...................................

mama

to mama...

mama

mama

to mama...................................

mama

to mama...

kto?

kto? usta szminką maluje

paznokcie lakieruje



A04 / 10

jest mądry i zaradny

 

jest silny i odważny

mój tata....................................

mój tata....................................

mój tata

mój tata

tata

tata

tata

tata

myślećzaradny

podnosićsilny odważny

zaradny



A04 / 11

szczupły

jest szczupły i przystojny

 

jest dobry i łagodny

mój tata....................................

mój tata....................................

mój tata

mój tata

tata

tata

tata

tata

przystojny

łagodnydobry



A04 / 12

i bawi ze mną się

 

pomysłów tyle ma

mój tata....................................

co dnia.....................................

mój tata

co dnia

tata tata

wiedziećodważnymyślećzaradny

wskazywaćwskazywać wskazywaćwskazywać



A04 / 13

tata tata

naprawi każdy kran

i pójdzie gdzie ja chcę

mój tata....................................mój tata

mój tata.................................... mój tata

pracować w drewnienaprawiać
wodakran

tata tata

spacerować wspólnie



A04 / 14

a kiedy będę taki

jak tata..................................... jak tata

pojadę z tatą tam...

na koniec świata

JaJa tata

tata tata

mymy samochódsamochód

mapamapa



A04 / 15

przywiozę stamtąd kwiaty

dla mamy.......................   dla mamy

bo tata               mama                 i ja

JaJa

mamamama

JaJa

mamatata

kochamy się

przytulićrodzina



A04 / 16

kto? rano wcześnie wstaje

kto? robi nam śniadanie

nakrywać do stołunakrywać do stołu

kto

kto
rano

kroić



A04 / 17

kto? głaszcze i przytula

kto? do snu nas utula

kto

kto
miły

spać



A04 / 18

kto? sprząta  mieszkanie

kto? pierze  ubranie

kto

kto sprzątać

pralka



A04 / 19

kto? kto chodzi na spacery

kto? pokazuje litery

kto

kto
iść

wskazywać



A04 / 20

bajki opowiadakto?

tajemnic nigdy nie zdradzakto?

kto

kto

książka

cicho



A04 / 21

zawsze się uśmiechakto?

nigdy nie narzeka

nie wolnonie

kto?

kto

kto

uśmiechać

źle



A04 / 22

ładnie się ubierakto?

kto? chodzi do fryzjera

kto

kto

uśmiechać

obcinać włosy



A04 / 23

kto? paznokcie lakieruje

kto? usta szminką maluje

kto

kto paznokcie
lakier do paznokci



A04 / 24

jest silny i odważny

podnosićsilny odważny

jest mądry i zaradny

myślećzaradnyzaradny

kto?

kto?

kto

kto silny odważny



A04 / 25

szczupły

jest szczupły i przystojny

przystojny

jest dobry i łagodny

łagodnydobry

kto?

kto?

kto

kto dobry łagodny



A04 / 26

pomysłów tyle ma

wiedziećodważnymyślećzaradny

bawi ze mną się

kto?

kto?

łaskotaćgra planszowa

kto

kto
zaradny odważny



A04 / 27

kto?

kto?

kto

kto

naprawi każdy kran

i pójdzie gdzie ja chcę

pracować w drewnienaprawiać
wodakran

spacerować wspólnie



A04 / 28

jak kto?

gdzie?

kto

pojadę z tatą tam...

mymy samochódsamochód

a kiedy będę taki

gdziegdzie

JaJa tata



A04 / 29

dla kogo?

kto

JaJa

JaJa

mamatata

przywiozę stamtąd kwiaty

bo tata mama  i ja

przytulićrodzina

kochamy się


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29

