
Drodzy Rodzice!

Dla ułatwienia prezentujemy listę czynności, które na magnesach zostały przedstawione 
w formie obrazków. Niektóre z tych magnesów możecie wykorzystać do kilku różnych 
celów. Na przykład świętowanie urodzin może się odnosić nie tylko do urodzin dziecka, 
lecz także do uroczystości, w których będzie ono uczestniczyć jako gość.  
Bal przebierańców może się odbyć w karnawale, ale też np. podczas Halloween. 

Oznaczenie godzin na magnesach z posiłkami traktujcie umownie jako określenie 
pory dnia i związanego z nią rodzaju posiłku, nie konkretnej godziny, która w Waszych 
domach może być inna.

Podpisy do obrazków mają być ułatwieniem, nie ograniczeniem. Jeśli konkretny obrazek 
pasuje według Was do nieco innej czynności niż ta wymieniona w podpisie, nic nie 
stoi na przeszkodzie, by to właśnie ją na Waszej tablicy symbolizował. Możecie także 
wykorzystywać ten sam obrazek kilka razy jednego dnia, po wykonaniu czynności 
przesuwając go na dalszą część tablicy, np. magnes „Jem śniadanie” sprawdzi się 
również do oznaczenia drugiego śniadania.

                                                                                  Dobrej zabawy!
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Idę do fryzjera. Idę do kina.

Idę do biblioteki.

Świętuję Dzień Babci.

Mama pracuje, 
ja się bawię.

Idę na bal 
przebierańców.

Świętuję Dzień  
Dziadka.

Idę do lekarza.

Maluję, rysuję, 
wycinam.

Bawię się na dworze.

Tata pracuje,
ja się bawię.

Bawię się na dworze.

Świętuję urodziny.

Idę na zabawę 
sylwestrową.

Idę na spacer 
z rodzicami.

Uczę się mówić 
w języku obcym.

Świętuję Dzień Matki.

Robię zakupy.

Otwieram prezenty 
gwiazdkowe.

Idę do dentysty.

Idę do restauracji.

Świętuję Dzień Ojca.

Idę na basen.

Bawię się w domu.

Uprawiam sport.



Myję zęby i kąpię się.

Ucinam sobie  
drzemkę.

Idę do przedszkola.

Pomagam 
w gotowaniu. / 
Rodzice gotują, ja się 
bawię.

Oglądam bajkę.

Jadę pociągiem.

Pomagam sprzątać 
po posiłku.

Jadę autem.

Biorę lekarstwa 
i robię inhalację.

Ubieram się przed 
wyjściem.

Jem śniadanie.

Spotykam się 
z dziadkami.

Jem obiad.

Czytam książkę.Wyprowadzam psa 
na spacer.

Karmię zwierzęta.

Sprzątam w domu.

Idę na plac zabaw.

Myję zęby.Jem kolację.Jem podwieczorek.

Śpię.

Wykonuję ćwiczenia 
logopedyczne.
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