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Look and put the stickers.   
Przyklej we właściwych ramkach naklejki 
przedstawiające członków rodziny elfów.

43



Point and colour.
Wskaż kwiat, krzew i drzewo, a następnie  
pokoloruj je zgodnie z treścią historyjki.
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Look and find. Colour. 
Przyjrzyj się zdjęciom.  
Znajdź i pokoloruj ramkę ze zdjęciem,  
które przedstawia całą rodzinę elfów.
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Draw and colour.    
Narysuj swoją rodzinę.
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Point and say.
Wskaż i nazwij elementy widoczne  
w kółkach szablonu.
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Look, find and tick.
Przyjrzyj się ilustracji. Zaznacz elementy, 
które się na niej znajdują.
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 Look / Przyjrzyj się

 Listen / Posłuchaj

 Draw / Narysuj

 Trace / Rysuj po śladzie

 Match / Połącz

 Colour / Pokoloruj

 Point / Wskaż

 Say / Powiedz

 Find / Znajdź

 Put the stickers / Przyklej naklejki

 Tick / Zaznacz

 Count / Policz

 Circle / Weź w kółko

 Cross out / Wykreśl

 Join the dots / Połącz kropki
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