
 

 

  

Rozetnij obrazki a następnie wykonaj polecenia lub odpowiedz na pytania  

(wskaż odpowiedź na obrazku). 
 

   

   

   



 

 

  

 

Polecenia: 

1. Pokaż krowy; 

2. Pokaż kaczkę; 

3. Pokaż psa; 

4. Pokaż konia; 

5. Pokaż kota; 

6. Pokaż gęś; 

7. Pokaż owcę; 

8. Pokaż kurę; 

9. Pokaż kozę; 

10. Pokaż ptaki; 

11. Pokaż zwierzęta, które potrafią latać (mają skrzydła); 

12. Pokaż zwierzęta, które mają łapy; 

13. Pokaż zwierzęta, które mają kopyta; 

14. Pokaż zwierzęta, które mają rogi; 

15. Pokaż zwierzę, które ma grzywę; 

16. Pokaż zwierzę, które daje mleko; 

17. Pokaż zwierzęta, które znoszą jaja; 



 

 

  

 

18. Pokaż zwierzę, które ma brodę; 

19. Pokaż zwierzę, które robi ko- ko; 

20. Pokaż zwierzę, które robi muuu…; 

21. Pokaż zwierzę, które robie beeee…; 

22. Pokaż zwierzę, które robi hau- hau; 

23. Pokaż zwierzę, które robi miau- miau; 

24. Pokaż zwierzę, które robi meeee…; 

25. Pokaż zwierzę, które robi iha-ha-ha…; 

26. Pokaż zwierzę, które robi kwa- kwa; 

27. Pokaż zwierzę, które robi gę- gę; 

Pytania: 

1. Które zwierzęta potrafią latać (mają skrzydła); 

2. Które zwierzęta mają łapy; 

3. Które zwierzęta mają kopyta; 

4. Które zwierzęta mają rogi; 

5. Które zwierzę ma grzywę; 

6. Które zwierzę daje mleko; 

7. Które zwierzęta znoszą jaja; 



 

 

  

 

8. Które zwierzęta ma brodę; 

9. Które zwierzę robi ko- ko; 

10. Które zwierzę robi muuu…; 

11. Które zwierzę robie beeee…; 

12. Które zwierzę robi hau- hau; 

13. Które zwierzę robi miau- miau; 

14. Które zwierzę robi meeee…; 

15. Które zwierzę robi iha-ha-ha…; 

16. Które zwierzę robi kwa- kwa; 

17. Które zwierzę robi gę- gę; 

18. Jak szczeka pies? 

19. Jak robi kot? 

20. Jak robi gęś? 

21. Jak robi kura? 

22. Jak robi kaczka? 

23. Jak robi koń? 

24. Jak robi owca? 

25. Jak robi koza?  



 

 

  

 

26. Jak robi krowa? 

Powtórz: 

1. muuu…; 

2. ko- ko; 

3. iha- ha- ha…; 

4. meee…; 

5. beee…; 

6. gę- gę; 

7. kwa- kwa; 

8. miau- miau; 

9. hau- hau 

 

 


