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Urodziny 

Óli ma urodziny. On ma pięć lat. Tata i mama dają mu paczkę.  Anna daje mu 

też paczkę.  

Mama, tata, Óli i Anna jedzą tort. Tort jest dobry. Są też słodycze w misce i 

ciastka na talerzu.  

Ja widzę 7 balonów (jeden balon – wiele balonów). 

Bluza Óla jest niebieska. 

Bluza Anny jest pomarańczowa. 

Tata ma czarne włosy. 

Mama jest w różowej koszulce. 

Dwa balony są czerwone, dwa balony są fioletowe, jeden balon jest niebieski, 

jeden balon jest żółty i jeden pomarańczowy.  

Óli i Anna mają brązowe włosy.  

Ja mam urodziny ________________________________________________ 

Antonimy Wyrazy przeciwznaczne: Duża / mała (paczka), duży / mały 

(balon) 

paczka 

Balon - balony 



Zima 

Jest zima. Jest zimno i jest śnieg. Aron, Kata, Hildur i Alexander są na 

dworze. Oni lepią bałwana. Bałwan jest mały. On jest biały. Dzieci 

skaczą i biegają. One są wesołe. Na dworze na śniegu jest wesoło.  

 

Jest deszcz?  ____________  to jest __________________________. 
                                     (tak – nie)                                            (deszcz – snieg) 

Jest  _________________________  na dworze na śniegu.  Dzieciaki  

lepią ______________________________________. 

Szalik Kötu (Kata) jest czerwony.  Ona ma też czerwoną czapkę.  

Kto jest najmniejszy? (mały – mniejszy – najmniejszy) ? 

__________________________________ 

Hildur i Alexander mają niebieskie czapki i Aron ma żółtą kurtkę.  

Ile dzieci jest na zdjęciu? _______________________________ 

Aron 

Hildur 

Kata Alexander 

Stutt hár 
Sítt hár 

sítt hár 



 

Ása jest chora 

Ása jest chora. Ona ma gorączkę. Ona ma 40 stopni gorączki.  

Ása jest w szpitalu. Ona siedzi na łóżku. Na łóżku jest kołdra i poduszka. 

Mama pilnuje Ásu.  Mama siedzi na krześle. Ona daje Ásu wodę do picia. 

To nie jest wesoło być chorym. Niedługo Ása pójdzie do domu do mamy i taty. 

Wtedy Ása będzie wesoła. 

 

To jest _________________ na ścianie. Na zdjęciu jest _____________. 

Mama jest w _______________________ i _____________________. 

Antonim:  Długie /krótkie (włosy). 

Mama ma ________________________________ a Ása ma  

_____________________________.  Wesoły (on) – wesoła (ona) 

 

Palli jest _______________________  i Ása jest ____________________ 
 

 

Krótkie włosy Długie włosy 

sítt hár 



Na wsi 

Sara mieszka na wsi. Na wsi jest wesoło. Na wsi są zwierzęta. Sara jest 

na dworze. Ona ma owcę i jagnię. Jagnie jest małe. Owca jest duża. Jest 

lato i jest słońce. Kaczka pływa w stawie. Kaczka ma pisklę. Pisklę jest 

małe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest  ________________  okien w gospodarstwie.     
             (trzy – pięć – cztery) 

Kaczka:  

  śpi      chodzi       biega       pływa     skacze 

 
Sara jest w:  

 kurtce     sukni     koszulce      swetrze 

Jest:  

  wiosna     lato     jesień     zima 

On – ona – ono: 

Pisklę _________ kaczka __________ owca_________jagnię ______ 

Lamb 

bær 

owca 

kaczka pisklę 

jagnię 

gospodarstwo 



Piaskownica 

 

Valur i Haukur bawią się w piaskownicy. Wtedy przychodzi María. María 

ma lalkę i jest w gumowcach. Ona ściągnęła gumowce i jest boso w 

piasku. Vala ma szufelkę i wiaderko.  Ona ładuje piasek do wiaderka. 

Valur ma samochód a Haukur buduje zamek. 

 

 

 

 

dom                kościół                     zamek 

gumowce lalka 



Tómas jest na dworze 

 

Tómas jest na dworze. On jest w krótkich spodenkach. On widzi ocean i 

on widzi góry. Na niebie są chmury. Tómas widzi też dwa ptaki. Ocean 

jest niebieski a jego krótkie spodenki są zielone.  

Tómas ma:  

  szalik           rękawiczki            czapkę 

Czego nie ma na zdjęciu? 

  góra            ptak         chmura        kot      jagnię         buty 

 

Co nie pasuje w linijce? 

 pies      kot        mysz      komputer     ptak      koń  


