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Części mowy

Pokoloruj ramki z wyrazami takim samym kolorem,

jakim jest pokolorowana część mowy, do której należy wyraz.

rzeczownik przymiotnik czasownik liczebnik

Karina czyta fantastyczną książkę.

Podkreśl wyrazy w zdaniach takimi samymi kolorami, jakimi 

są pokolorowane ramki z częściami mowy w poprzednim

zadaniu.

Czerwony samochód jedzie kamienistą ulicą.

Szczurek zjadł pół jabłka.

Dziewczynka ma długie włosy.

Szybszy wyprzedził wolniejszego.

Wiele dzieci lubi słodycze.

Pierwszy piesek był puszysty.

Chłopiec ubrał kolorową koszulę.

Tomek ma psa.

Elegancki pan pisał gęsim piórem.

Pięciu chłopców dostanie trzy cukierki.

Szalony naukowiec wynalazł wehikuł czasu.

Dziki lis wystraszył domowe kury.

Ostatnia żaba połknęła cztery tłuste muchy.

Zimna woda zdrowia doda.

silna drugi wyprzedza roślina

osiem okrągły deszcz napisał

smutek rysuje mała kilka

sprzątanie zimny troje morze

zwiedzili Bałtyk bawią się stare

trochę piąty groźniejszy starość

dziesięć młoda kopnął namaluje

przyjedzie mało chomik czerwone

żelazny pobiegł żuje sześć

gazeta mydło pierwsza kamienna
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