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            Posłuchaj wierszyka i zgodnie z jego treścią połącz linią rzeczy 
            z odpowiednimi miejscami w szafie. Pokoloruj obrazek.
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Posłuchaj, jaki porządek mam w swojej szafie. 
Na miejsce wkładam wszystko, za co się złapię.

Na górnej półce, od lewej strony szaliczek leży równo złożony. 
Na samym dole, po prawej stronie kalosze żółte są postawione.  

Na górnej półce, w środkowym rzędzie kapelusz leży, niczym na grzędzie. 
Nad kaloszami, w koszyczku w kropy leżą skarpety oraz rajstopy. 

Na wąskiej półce, po lewej stronie sztruksowe spodnie są ułożone. 
W dolnej szufladzie apaszka szara, miejsca znalazła tam, co nie miara. 

Na samym środku, w równiutkim rządku koszule wiszą, nie tracąc wątku.
W głębokiej szufladzie, tuż pod sztruksami szelki i muszki leżą z paskami. 

Po prawej stronie wiszą sukienki, po lewej zaś płaszcz taki wielki. 
Wciśnięta w kącik, ten z prawej strony, wełniana czapka stroszy pompony.

I taki porządek mam w swojej szafie, 
czy ktoś się jeszcze w mej szafie połapie?  
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           Przeczytaj wierszyk zastępując obrazki słowami.
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