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 • Ćwicz wymowę. Powtarzaj za dorosłym lub przeczytaj wyrazy 
jednosylabowe. Zamaluj różową kredką s.

• sad • sen • ser • sok • sól • 
• sum • syk • syn •

• słoń • smak • smok • smyk • stal • staw • 
• step • ster • stok • stop • stóg • styl •

 • Ćwicz wymowę. Utwórz wyrazy z podanych sylab. Spróbuj wy-
klaskać te sylaby. Przyklej naklejkę. Pokoloruj rysunki i okien-
ka z sylabami zawierającymi s.

sło wo kan ka

sro ka ni na

sto pa do ła

swe ter krot ka

sto no gasto łek stud nia

ska

sło

sto

sto

 • Powtórz za dorosłym lub przeczytaj zdania. Otocz różową pętlą s. 
Przyklej naklejkę i narysuj obrazek do wybranego zdania.

• W salonie stoi stara sofa.
• Sarenka skubie sałatę.
• Sławek stawia stalowy słupek.
• Sabina smaruje sernik słodkim sosem.
• Sylwek sunie sportowym samochodem.
• Sylwia spróbowała słodkiego syropu.
• W salaterkach jest sałatka z selera.
• Stefan serwuje soki i surówki.
• Sonia ma seledynową sukienkę.
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 • Rysunki mają błędne podpisy. Wpisz w okienka właściwe litery, 
a dowiesz się, co dzieci widziały za miastem. Narysuj obrazek.

piec sód laska kasa

pas syk

 • Pracuj z dorosłym. Dokończ rymowanki. Otocz różową pętlą s.

• Wspaniały to widok – stokrotki na łące, 

   na niebieskim niebie świeci jasne                       .

•  Ta zielona głowa wcale nie jest pusta,  

a my sekret znamy, bo to jest                                .

•  Spał sobie na trawie, ugryzła go osa,  

teraz nie dotyka spuchniętego                          .  

PASTA

do z
ębó

w

 • Przyklej naklejkę. Przeczytaj podpisy. Narysuj obrazki do pod-
pisów. Podkreśl różową kredką s.

globus autobus las

bobas obrus pies

 • Posłuchaj zagadek lub przeczytaj je. Napisz rozwiązania, a do 
ostatniej zagadki narysuj obrazek.

• Mam ostre kolce 
i lubię słońce. 

Nie jestem jeżem, 
w doniczce siedzę.

• Rudy jego ojciec, 
rudy jest też dziadek. 
Ten sprytny chytrusek 

z gąski ma obiadek.

• Mówią na niego, że łobuz 
i to jakich niemało. 

Ale to wspaniały owoc, 
zjeść by go się dało.

SOK

pasma


