
Oddział przedszkolny w Brzykowie   

Bardzo proszę Rodziców o gromadzenie wydrukowanych i uzupełnionych przez dzieci kart 

pracy, ponieważ posłużą one do oceny przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole (6-

latki), a także do oceny postępów dzieci w przyswajaniu treści programowych. 

KARTY  PRACY  DLA  DZIECI  STARSZYCH 

 

„W jak wazon” – poznajemy wielką i małą literę „w” 

1. Rozwiąż zagadki i powiedz na jaką głoskę rozpoczynają się słowa, które są 

odpowiedzią na poszczególne zagadki. 

 

Bardzo jest dokładna, stoi sobie w sklepie 

i co ile waży, pokaże  najlepiej. 

 

Co to za pojazd, który nie ma kół,  

a ludzie nim jadą, to w górę, to w dół. 

 

Używamy jej do gotowania, mycia 

potrzebna jest ludziom, zwierzętom,  

roślinom do życia. 

 

2. Podziel na sylaby wyraz „wazon” , wymień w wyrazie „wazon” wszystkie 

głoski. 

 

3. W podanym tekście podkreśl wszystkie litery „w”, „W”. 

 

To wazon. W wazonie mamy kolorowe kwiaty.  

Komu damy te kwiaty? 

Te wiosenne kwiaty damy Wioli i Wiktorii. 

 

4. W  podanych wyrazach otocz pętlą literę „w” 

 

worek        waga        bałwan       krawat        Ewa    

         



5. Przeczytaj podane wyrazy, podkreśl w nich literę „w”. 

 

krowa, sowa, mewa, kawa, woda, welon, wata  

 

6. Przeczytaj sylaby, połącz w pary takie same sylaby. 

 

wa                                          wu 

 

wo                                          wy 

 

wu                                          we  

 

wi                                           wa 

 

wy                                          wi 

 

we                                          wo  

 

7. Ćwicz w zeszycie w trzy linie pisanie litery „w”, „W”. 

 

8. Narysuj na kartce bloku wazon, ozdób go kolorowymi wzorkami i narysuj 

w nim kwiaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

KARTY  PRACY  DLA  DZIECI  MŁODSZYCH 

 

1. Odczytanie dziecku przez osobę dorosłą wiersza pt. „Zwiastuny wiosny”. 

   

Mała Zosia się zastanawia, dlaczego jaskółka już przyleciała. 

Czyżby się wiosna do nas zbliżała? 

Robi się cieplej i wiatr mniej wieje, słoneczko częściej się do nas śmieje. 

Po czym więc dzieci wiosnę poznają? 

Po listeczkach zielonych, które wyrastają? 

Czy po kwiatach, które z ziemi wychodzą i pączki puszczają? 

A może po tym jak słoneczko coraz mocniej przygrzewa, 

Zielenią się łąki, zielenią się drzewa. 

Ptaki z ciepłych krajów do nas przybywają i radosnym śpiewem wiosnę 

już witają. 

I mały przebiśnieg budzi się do życia, piękny i radosny 

jako zwiastun wiosny. 

Cieszymy się zatem, że nadchodzi wiosna,  

w błękitnej sukience, ciepła i radosna. 

Wędrować będzie dookoła świata, czekając cierpliwie na powitanie lata. 

 

 

2. Kolorowanki ze zwiastunami wiosny. 

 

 

 

 


