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Dzieŷ 1 ____
Proszħ zaznaczyđ dzieŷ:
Poniedziaųek

Wtorek

_roda

Czwartek

Proszħ wpisađ datħ:

PiČtek

.
Dzieŷ

Proszħ zapisađ godzinħ:

Sobota

Niedziela

.
MiesiČc

Rok

:

i zaznaczyđ jČ na tarczy zegara:

Jaka jest obecnie pogoda?

Oto pierwszy dzieŷ đwiczeŷ. yczħ powodzenia i wspaniaųej zabawy!
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______ Rozrywka 1
Proszħ przeczytađ jednokrotnie wszystkie sųowa i postarađ siħ zapamiħtađ jak najwiħcej z nich.
lekarz

Ǐart

produkcja

drzwi

cukier

fotel

ųopata

las

rzeka

mieszkanie

drzewo

samolot

Nastħpnie proszħ zakryđ powyǏszČ tabelħ i z pamiħci zapisađ sųowa
poniǏej.
l

Ǐ

p

d

c

f

ų

l

r

m

d

s

Proszħ spróbowađ zapisađ sųowa jeszcze raz moǏliwie czytelnie.
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Dzieŷ 1

Rozrywka 2 ________
Proszħ przeczytađ jednokrotnie kaǏdy ciČg cyfr i liter, a nastħpnie zapisađ go z pamiħci obok.

47DK3

938DHENT

DKEJ3

NDJ5HSPL

F93KS4

D92MN

0AL2H3

0ANE47RJF

D73J4K

48573JDNO

G73J

DJFN483KS

49FK2

9LOA465J

4958

NCBS7485

F92M

URJ384BDP

39KDNT

0BMN3

NM2NAS

INO392

384JDNY

27DJ4

Najwiħksza liczba poprawnie zapamiħtanych znaków: _____
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______ Rozrywka 3
Co dobrego spotkaųo PaniČ/Pana w ciČgu ostatniego roku? Proszħ to
opisađ lub narysowađ jak najbardziej szczegóųowo.
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Dzieŷ 1
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______ Rozrywka 4
W ciČgu 1 minuty proszħ zapamiħtađ jak najwiħcej liter oraz ich poųoǏenie. Nastħpnie proszħ zasųoniđ tabelħ po lewej stronie i wpisađ zapamiħtane litery do tabeli po prawej.
Z
U
N

M

T
B

Liczba zapamiħtanych liter: _____/6.
B

O

E
U

G

Y

Liczba zapamiħtanych liter: _____/6.
U
A

E
L

R
P

Liczba zapamiħtanych liter: _____/6.
Z
P

M

N

W
R

Liczba zapamiħtanych liter: _____/6.
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Dzieŷ 1

Rozrywka 5 ________
Jak najszybciej proszħ znaleǍđ wszystkie zbitki literowe „nn” i je podkreƑliđ. MoǏna zmierzyđ czas wyszukiwania.

mw mn wn um uu nu un wm mw ww nn nu mn mn
nu uu nn mn um wm mw nm wn nm mm wm mw
mn mn nu uu nn mn wm nm nu un nw mw mm un
ww nn mn mn wn um uu wm mm un ww nn nu mn
mw wm um uu uw mw mn um uu uw ww un mm
wm uu nn mn um uu uw ww un mm mw mn nn mn
nw mn nm wm mw mn mn wn um uu nu un wm um
uu nu un mm wn nm nm mm mw wn nm mm un nu
nw uu nn mn nw mn nm nu un nw wm mn mn wn
um uu nu un mm ww un nu mw nu mn mn nu uu
wm nu mn nn mn nw mn nm nm mw un mm wm
mw mn nm nu un nw wn nm wm uu uw ww un mm
mw nn ww un mm wm mw nu nw uu nn mn wm mn
nm nm nw mw mn nw mn nm nu wm mm wu un
mw nu ww uw mm wn wm uu mw nm nu un nw wn
wm uw ww un mm mw nu mn nn mn nw wm uu un
nu mm wu mw un ww nn mn mn wn um wm nn mn
um uu uw nn mw un ww uu mm
Czas wyszukiwania: __________

Odpowiedzi do tego đwiczenia znajdujČ siħ w rozdziale „RozwiČzania”.
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______ Rozrywka 6
Przez caųy czas trwania treningu proszħ codziennie nauczyđ siħ czegoƑ
nowego. MoǏe to byđ sųowo, pojħcie, nazwa albo po prostu wnioski
z wųasnego doƑwiadczenia. Proszħ napisađ, czego nowego nauczyųa siħ
Pani/nauczyų siħ Pan w ciČgu kilku ostatnich dni.

Na zakoŷczenie proszħ sobie przypomnieđ, jakiego rodzaju đwiczenia
byųy przez PaniČ/Pana wykonywane w dniu dzisiejszym.

To wszystko na dziƑ. Do pođwiczenia jutro!
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