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c C

cera    cerata    cebula    cel    cytryna

ca    ac    co    oc    ce    ec    cu    uc    cy

Ce – li – na

ce – bu – la

C e l i n a

c e b u l a

o w o c e

Ada ma katar. 
Mama robi domowy 
syrop – do cebuli 
doda cukru.

o – wo – ce
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W przedszkolu przygotowujemy przedstawienie 
dla rodziców. Celinka ma zagrać gęś, a  ja  
– Brzydkie Kaczątko. Ale najgorzej, że od 
wczoraj cały czas kaszlę i mam chrypę. Chyba 
nie mam wyjścia i muszę wyzdrowieć. A może 
poproszę panią, żebyśmy zagrali bajkę, jakiej 
jeszcze nie było – o przeziębionym kaczątku?

Tata kupi w aptece krople do nosa 
i owocowe tabletki.  
Mama kupi cytryny i sok malinowy. 
Ada lubi takie leki.

●● Co wymyślił Kokos, aby rozweselić chorą Adę?

●● Jakie zmartwienie ma Ada?
●● Kiedy można się przeziębić?
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●● Czy Kokos chciałby wystąpić w teatrze Ady?

bilet    bilety    scena    kurtyna    teatr

Kurtyna, scena i pacynki to teatr Ady. 
Te pacynki to smok Teodor i kot Mruk.
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łapa     łata     ława     Łatek     łopata

Ale ładna pogoda.
– Ulepimy bałwana – woła Emil.

ło – pa – ta
ła   ał   łe   eł   ło   oł   łu   uł   ły   ył

Ła – tek bał – wanł o p a t a

b a ł w a nŁ a t e k

ł Ł

101



Rano bałwan stał samotny i smutny, 
a wokoło było tyle wody!  
Emil ratował bałwana,  
ale woda kapała i kapała.

łata   latała   bałwan   wrona   smutny
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●● Co zwiastuje przyjście wiosny?
●● Co się dzieje wiosną w lasach, na łąkach i w ogrodach?
●● Jakie kwiaty kwitną na wiosnę?

●● Dlaczego Ada zdjęła Kokosowi kubraczek?
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z Z

za – ba – wa

pre – zent

Ze – nek

za     zu     ze     zy

●● Co najbardziej lubisz budować z klocków?

z a b a w a Z e n e k

p r e z e n t

Zenek ma klocki.
Zbudował zamek i statek.

zabawa    zamek    Zenek    Zuza
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Ale układanka. Zenek i Marek 
zbudowali zamek. Wysoko tyka 
zamkowy zegar. Zadowolony Zenek 
zawołał: To była trudna praca.
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j J

jajo    jajko    jak    jutro    Jacek

ja    aj    je    ej    ju    uj    jo    oj

Ju – lek

jaj – ko

baj – ka
J u l e k

j a j k o

b a j k a

Ojej, ale jajka! To pisanki.
A to baranek. 
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Do parku zawitała wiosna. 
Wielkanocny spacer po parku to dobry 
relaks. Ada ma rower, a Emil – rolki.   
Wesoło nam razem.
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f F

fala   foka   Filip   finał   film   delfin

fa    af    fo    of    fe    fi    fu    uf

Fi – lip

del – fin

film
F i l i p f i l m

d e l f i n

Filip lubi filmy.

To foki. A to film o            .
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Delfin zgubił stado. Spotkał miłe foki. 
Foki pokazały mu kierunek do mamy. 
Film ma wesoły finał.
●● Jakie filmy lubisz oglądać?

●● Opowiedz o przygodzie Kokosa.
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Wiel ka ra fa ko ra lo wa                   cudne skar by w so bie cho wa.

110



Wiel ka ra fa ko ra lo wa                   cudne skar by w so bie cho wa.

●●  Znajdź przedmioty, 
których miejsce 
jest gdzie indziej, 
nie na rafie.
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Żubr
Pozwólcie przedstawić sobie:
Pan żubr we własnej osobie.

No, pokaż się, żubrze. Zróbże
Minę uprzejmą, żubrze.

Wąż
Rzecz wiadoma: kto jest wąż,
Ten się musi czołgać wciąż.

Ale to nie martwi nas,
Bo stwierdzono wielokrotnie,

Że kto czołga się jak płaz,
Ten przynajmniej się nie potknie.

Pantera
– Po co pan ryczy

Na widok zdobyczy? –
Rzekła do lwa pantera.

– Jedynie głupi,
Gdy kogoś łupi,

Tak głośno się wydziera.
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Małpy
Małpy skaczą niedościgle,
Małpy robią małpie figle:

Niech pan spojrzy na pawiana –
Co za małpa, proszę pana!

Dzik
Dzik jest dziki, dzik jest zły,
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,

Ten na drzewo szybko zmyka.

Tygrys
– Co słychać, panie tygrysie?

– A nic. Nudzi mi się.
– Czy chciałby pan wyjść zza tych krat?
– Pewnie. Przynajmniej bym pana zjadł.

Nosorożec
Nosorożec – gbur złowrogi,
Nikomu nie zejdzie z drogi.

Całe szczęście, że przechodzień
Takich nie spotyka co dzień.

Jan Brzechwa

●● Jakie zwierzęta można zobaczyć w zoo?
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Kodeks przedszkolaka

Gdy bawisz się z dziećmi,
bądź miły dla dzieci.

Gdy chcesz coś pożyczyć,
to poproś o zgodę.

Gdy zgubisz się w mieście,
zapytaj o drogę.

Gdy chcesz przejść przez jezdnię,
to zebrę znajdź w paski.
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