
 

 

 

 



 

Zadanie 1. 

Co zabierzemy na wakacje? Wpisz brakujące literki. Skreśl rzeczy, 

których nie zabierzesz na wakacje. 
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Zadanie 2. 

Jak te rzeczy nazywają się po polsku i po norwesku? Dopasuj. 

 

plecak 

 

 

 

solbriller 

 

okulary 

 

 

 

badedrakt 

 

kostium 

 

 

 

tegneserie 

 

komiks 

 

 

 

kaps 

 

ręcznik 

 

 

 

ryggsekk 

 

czapeczka 

 

 

 

håndkle 
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Zadanie 3. 

Co nie pasuje? Skreśl.  

 

koc 

kołdra 

poduszka 

mleko 

rower 

kanapka 

hulajnoga 

skuter lody 

gofry 

klapki 

chipsy 
woda 

krem 

sok 

herbata 

komiks 

kapelusz 

gazeta 

książka 
frytki 

mewy 

pizza 

hot dog 

chmura 

wiatr 

deszcz 

telefon 

kino 

bilety 

wanna 

film 



Zadanie 4. 

Przeczytaj i dorysuj brakujące elementy na rysunku. 

Jest lato. Mama leży na leżaku.  

Na głowie ma kapelusz i ciemne okulary.  

Obok mamy po prawej stronie leży duża plażowa torba w kropki.  

Parasol jest w białe i czerwone pasy.  

Na parasolu siedzi kolorowy motyl.  

Tomek leży na piasku koło piłki. Tomek ma niebieskie spodenki. 

Niebo jest niebieskie. Słońce jest żółte. 

Chmurka po lewej stronie jest szara, a chmurka po prawej stronie 

jest biała.  

 



Zadanie 5. 

WAKACYJNE ZAGADKI:   TAK czy NIE?  

1. Czy wakacje są latem?      TAK NIE  

2. Czy latem wieje wiatr?      TAK NIE 

3. Czy latem nosimy czapki?     TAK NIE 

4. Czy lody robi się z mleka?     TAK NIE 

5. Czy arbuz ma pestki?      TAK NIE 

6. Czy truskawki są niebieskie?     TAK NIE 

7. Czy na wakacje można jechać autem?   TAK NIE 

8.  Czy w wakacje można lepić bałwana?   TAK NIE 

9.  Czy lody jada się w wakacje?     TAK NIE  

10. Czy lubisz kiełbaski z grilla?     TAK NIE  

11. Czy w morzu wolno sie kąpać?     TAK NIE 

12. Czy na plaży jest piasek?     TAK NIE  

13. Czy woda jest mokra?      TAK NIE  

14. Czy morze faluje?      TAK NIE  

15. Czy rekiny biegają po plaży?    TAK NIE 

16. Czy mewy są kolorowe jak papugi?   TAK NIE 

17. Czy robaki jemy na obiad?     TAK NIE 

18. Czy statki pływają w kałuży?    TAK NIE 

19. Czy zamek może być z piasku?    TAK NIE 

20. Czy delfin to ryba?      TAK NIE 



Zadanie 6. 

Kuba pojechał na wakacje do babci na wieś. Po paru dniach napisał z 

do mamy kartkę. Niestety, zamyślił się i wpisał za dużo słów. Potrafisz 

znaleźć i skreślić 8 niepotrzebnych słów? 

 

Kochana Mamusiu! 

Tu u babci na wsi jest koty świetnie. 

Codziennie jest owca piękna pogoda i tylko raz 

padał byk deszcz.  

Umiem już wydoić krowę, a wczoraj 

jeździłem na koniu! Jutro jadę z mysz dziadkiem 

nad jezioro. Będziemy łowić ryby i się kąpać. 

Wieczorem rozpalimy indyk ognisko i upieczemy 

kiełbaski. 

Wczoraj pomagałem kury babci piec ciasto. 

Niestety zamiast kogut cukru wsypałem 

szklankę soli. Ciasto było tak kaczka niedobre, 

że nawet świnki nie chciały go zjeść.  

Całuję Cię mocno i masz też pozdrowienia 

od Babci Basi i Dziadka Stefana.                               

                                           Kuba 

 

 

 

Pani  

Maria Kowalska 

Ul. Zielona 15 

00-987 Warszawa 

 
 

 

 



Zadanie 7. 

Znajdź wszystkie rzeczy, które mogą się przydać na wakacjach! Jest 

ich 15! 

L A T A R K A K O C 

A S K A L O S Z E M 

K P S Ś P I W Ó R A 

U N A M I O T Ż C P 

R K Ó G R Y Ś P Z A 

T A B L E T K I E Ń 

K R E M Ć Ę Ó Ł P Ą 

A T P L E C A K E Ż 

Ę Y Ś T O R B A K Ó 

 



Zadanie 8. 

Opisz, co będziesz robić w wakacje 2014. Możesz użyć słów z ramki. 
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w czerwcu  w lipcu   w sierpniu  w wakacje 

najpierw  potem   następnie  na końcu 

będę   mam zamiar   chciałbym  mam nadzieję, że 

planuję  być może   na pewno  chyba 

 

statkiem  samolotem   samochodem pociągiem 

u babci  u cioci   z kuzynem  z bratem  z siostrą 

nad jeziorem nad morzem  w górach  na wsi         w mieście 
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