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Dzień dobry  

  

Święta Bożego Narodzenia już, tuż-tuż.  

To piękny, pełen ciepła rodzinnego i radości czas. Toteż zapraszam 

Cię do wspólnego dekorowania świątecznej, srebrzystej choinki.  

Spójrz, już gwiazda lśni na jej czubku, wciąż jednak brakuje              

na choince ozdób. W pudełku czekają bombki do zawieszenia. 

Zapraszam Cię do przyozdobienia choinki.  

Popatrzmy, ile i jakie mamy bombki. Przyjrzyj się im uważnie            

i spróbuj odpowiedzieć na pytania, które znajdziesz na następnej 

stronie. 

 

  

 

  
 

  
  

 

  
 

  

 

  Powodzenia  
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1. Ile jest wszystkich bombek? Policz i zakreśl poprawną 

odpowiedź. 

9 12 15 18 

 

2. Ile rodzajów bombek mamy w tabeli? Policz i zaznacz właściwą 

odpowiedź. 

1 2 3 4 

 

3. Czy bombki znajdujące się w tabeli są jednakowe pod względem 

wielkości, kolorów i wzorów? 

Tak/Nie 

4. Czy bombki mają powtarzające się kolory? Przyjrzyj się 

uważnie, a następnie zakreśl prawidłowa odpowiedź. 

Tak/Nie 

5. Czy bombki mają powtarzające się wzory? Porównaj i zakreśl 

poprawną wg Ciebie odpowiedź. 

Tak/Nie 

 

Skoro wiemy już, jakie mamy bombki, możemy przystąpić                       

do ubierania choinki.  

Jeżeli masz np. kolorowy papier, kredki, flamastry, czy papier                      
do pakowania prezentów, jestem przekonana, że drzewko zmieni się, 

jak zaczarowane, dzięki Twojej pomocy.  

      Powodzenia  
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Kiedy nasza choinka jest już udekorowana, to doskonała pora           

na przygotowanie świątecznej kartki. 

Zaczynamy? 

       Zapraszam  
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Spójrz, w tabelce znajdują się wyrazy, które po uporządkowaniu 

w każdym z rzędów i utworzeniu z nich zdań, staną się życzeniami 
świątecznymi.  

Życzenia napisane na kartce mogą być pięknym prezentem 

świątecznym .  

Spróbujesz? 

Zapraszam  

Rodzinie  Kochanej  

Bożego  Radosnych Narodzenia Świąt  

Szczęśliwego  oraz Nowego Roku! 

2020 2021 2022 2023 

Czego jeszcze możemy życzyć naszym bliskim?  

  

Np. zdrowia, spełnienia marzeń, itp.  

(wpisz w puste pola)  

    

życzy 

 

………………..  

(wpisujemy swoje imię) 
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A teraz ułóż proszę wyrazy ze strony nr 6, we właściwej kolejności                   

w każdym rzędzie, odczytaj głośno, a następnie wpisz otrzymane 
życzenia w miejsce wykropkowanych linii, na stronie nr5. 

 

1. Pamiętaj proszę, że: 
➢ przystępując do pisania życzeń, należy na początku 

napisać, kto jest adresatem naszych życzeń; 
➢ następnym krokiem jest napisanie treści życzeń; 

➢ na koniec podpisujemy się, ponieważ stajemy się                     

w ten sposób nadawcą życzeń i wkładamy gotową kartkę                  
do koperty; 

➢  kopertę możesz umieścić na gałązce choinki lub położyć 

pod choinką obok innych prezentów. 
 

 

 

Tak przygotowana przez Ciebie kartka na pewno będzie piękną 
świąteczną niespodzianką. 

   Życzę powodzenia  
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 Dziękuję  

   Szczęśliwego     

Nowego Roku 

     2022! 

 

Wesołych Świąt! 


