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40 сторінок літніх завдань 



 Призначення матеріалу 

Цей матеріал є частиною «Тематичних пакетів» Forlaget 
Kluddermor, де ми працюємо зі святами, традиціями та 

сезонами, у даному випадку «літом». 

Матеріал включає з лінгвістичною увагою, алфавітом, 
розпізнаванням букв, прийменниками, розшифровкою 

невеликих слів, розпізнаванням образів, кількісним 
розумінням, величинами та логічним мисленням. 

Кожне завдання має невеликий посібник. Студентам, які 
ще не зламали код для читання, може знадобитися 

допомога, щоб прочитати та зрозуміти ці посібники. Нехай 
evt. учні допомагають один одному з читанням. Таким 

чином, можна легко розрізнити один і той самий матеріал, 
і для кожного є проблеми. 

 

Аудиторія 

Матеріал розрахований на учнів 0 та 1 класів, а також 
спеціальної освіти та підходить для самостійної роботи 

або невеликих учнівських груп, які потребують додаткової 
підтримки. 

 

Застосування 

Роздрукуйте і при необхідності покладіть. матеріал у папці 
або скріпіть сторінки разом. Дозвольте учням працювати 
самостійно або в парах. Після розв’язання завдань учні 

можуть. поміняйтеся один з одним і перевіряйте відповіді 
один одного. Таким чином відбувається оновлення 

навчання. 

Насолоджуйтесь :-) 
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Зробимо літній малюнок. Виріжте шматочки на 
наступній сторінці та вставте їх сюди. 
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    Виріжте аркуші для попередньої сторінки 
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Знайдіть дві однакові повітряні кулі. Проведіть лінію. 
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Чи можете ви обвести малюнок, який підходить 

до кожної фотографії? 
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Знайдіть зображення тіні на зображенні. 

Проведіть лінію. 
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Знайдіть у кожній коробці дві однакові картинки. 

Поставте кільце. 
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Знайдіть дитину в кожному ряду, яка повністю 
схожа на першу. Телефонуйте ще раз. 
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? ? 

Виріжте шматочки на наступній сторінці та 

вставте їх сюди. 
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    Виріжте аркуші для попередньої сторінки 



                  Forlaget Kluddermor  12     Kluddermors Sommermappe  

Сюди слід покласти червоне кільце про 

найбільшу річ у кожну коробку і синє кільце про 

найменшу. 
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 Яке зображення майже збігається із зображенням посередині? 
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Знайдіть дві однакові картинки і проведіть лінію. Не 
забудьте уважно подивитися, де дівчина. 
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Знайдіть тварину в кожному ряду, яка трохи 
відрізняється від інших. Телефонуйте ще раз. 
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Це завдання містить англійське слово, яке ви, можливо, знаєте. Обведіть у 
кожному рядку букву, яка збігається з першою літерою в рядку. Чи бачите ви 
англійське слово для літа? 

R  R  N   I   S 

U  Y  U    Å   V 

E  P   D  E   V 

S   R  E   S    K 

M  T  F     G   M  

M   S   M    H    L 
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u  y  u   å   v 

e  p  d  e   v 

s   r    e   s    k 

m   t   f   g   m  

m   s   m    h   l 

Це завдання містить англійське слово, яке ви, можливо, знаєте. Обведіть у 
кожному рядку букву, яка збігається з першою літерою в рядку. Чи бачите ви 
англійське слово для літа? 
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Чи можете ви продовжити візерунки?  

Дивіться аркуш для розрізання на наступній сторінці. 
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    Виріжте аркуші для попередньої сторінки 
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Зателефонуйте на правильний номер. 

1    2    3  4    5    6  

1    2    3  4    5    6  

4    5    6  1    2    3  
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Порахуйте цифри в кожному рядку і вставте правильне 

число. Напишіть самі або скористайтеся записками на 

наступній сторінці. 
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    Виріжте аркуші для попередньої сторінки 
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Ти вмієш порахувати літні речі? У кожну коробку помістіть 
червоне кільце про кількість речей, у якій є найбільше, а 

синє кільце — про ту, у якій найменше. 
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Тепер ми спробуємо літнє судоку! 
Виріжте малюнки на наступній сторінці та вставте їх сюди. 
Пам’ятайте, що в кожному зображенні може бути лише одне 
зображення 

горизонтальний і вертикальний ряд. 
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    Виріжте аркуші для попередньої сторінки 
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Виріжте малюнки квітів на наступній сторінці та вставте їх 
сюди, щоб у кожній групі була лише одна квітка. 
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    Виріжте аркуші для попередньої сторінки 
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Знайдіть потрібні кількості на наступній сторінці та вставте. 
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    Виріжте аркуші для попередньої сторінки 



 

 Kender du Kluddermors Årsabonnement? 

Pris kun kr. 3995,- årligt  

Med “Kluddermors Årsabonnement” får ALLE ansatte på 

skolen fri adgang til ALLE Forlaget Kluddermors over 

300 materialer til en værdi af over 9500 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan I frit anvende “Kluddermors Læseprogram”, 

“Førskolematerialerne”, "Indskolingspakken", 

"Skolepakken", "Læsepakkerne", kopimaterialerne, 

“Læringsløbene”, “Sprogpakkerne”, spillene og            

matematikmaterialerne. 

Abonnementet løber over en periode på 12 måneder fra 

den dato, hvor aftalen indgås. Du tilmelder dig her: 

 

https://www.forlagetkluddermor.com/aarsabonnement 

https://www.forlagetkluddermor.com/aarsabonnement
https://www.forlagetkluddermor.com/aarsabonnement


 
”Kluddermors Sommermappe” er udarbejdet af  

Liselotte Ring Kryger for Forlaget Kluddermor. 

I materialet er anvendt billeder fra:  

https://www.shutterstock.com/ 

 og https://pixabay.com/ 

       Alle Kluddermors materialer fås på: 

https://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-

kluddermor/ 

 

Følg Forlaget Kluddermor på  

https://www.forlagetkluddermor.com/og 

www.facebook.com/forlagetkluddermor/ 

 

Alle Forlaget Kluddermors materialer er beskyttet af 

lov om ophavsret og kan kopieres i henhold til  

gældende Copydan Tekst & Node-aftaler.  

 

https://pixabay.com/
https://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/
https://bubbleminds.dk/udgivere/forlaget-kluddermor/
https://www.forlagetkluddermor.com/
http://www.facebook.com/forlagetkluddermor/

