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Mam dwie ręce, palców dziesięć,
Narysuję jeża w lesie.
Potem razem z kolegami
Pomaluję go farbami.
I w przedszkolu, daję słowo,
Zrobi nam się kolorowo!

Zofia Stanecka



Drodzy Rodzice i Nauczyciele!

Ko lo ro wan ka jest dodatkową publikacją dla trzylatków 
doskonalącą sprawność manualną. Za pro po no wa li śmy w niej 
dwa ty py ilu stra cji: czę ścio wo do po ko lo ro wa nia oraz do ko lo
ro wa nia w ca ło ści. 

Po szcze gól ne kar ty moż na wy ko nać róż ny mi tech ni ka
mi w za leż no ści od moż li wo ści i upodo bań dzie ci. W ce lu 
ułatwie nia dziec ku i  Pań stwu pra cy przy go to wa li śmy 
tę publi ka cję tak, aby na  jed nej kart ce by ła tyl ko jed na 
koloro wan ka. Do dat ko wo kart ki ma ją przy grzbie cie per
fo ra cję, więc moż na je wy rwać i roz dać dzie ciom. Wte dy 
każ de dziec ko bę dzie mia ło jed ną kart kę, a nie ca ły ze szyt, 
co uła twi wspól ną pra cę przy sto li ku. Nie ma też wów czas 
oba wy, że uży wa jąc kre dek, pla ste li ny czy far by, dziec ko 
znisz czy po zo sta łe ko lo ro wan ki.

Po dru giej stro nie każ dej ilu stra cji znaj du ją się pro po zy cje 
po le ceń do wy ko na nia ilu stra cji. Przy po le ce niach za mie
ści li śmy ma łą ilu stra cję ko lo ro wan ki, do któ rej po le ce nia 
się od no szą.

Życzymy dobrej wspólnej zabawy!

Redakcja 





  W przedszkolu jest wiele zabawek. Dzisiaj Zosia i Piotrek 
bawią się największą piłką. Pokoloruj tę piłkę tak, jak chcesz.
  Jakie piłki są w Twoim przedszkolu? 





  Kiedy Staś idzie z mamą lub tatą do przedszkola, musi przejść 
przez ulicę na przejściu dla pieszych. Czasami przechodzą 
od razu, a czasami muszą poczekać. Staś już wie, że kiedy 
światło jest czerwone, nie wolno przechodzić przez ulicę. 
Dopiero kiedy zapali się światło zielone, można przejść. 
Pokoloruj światła sygnalizatora.





  To jest pasta do zębów, kubek i szczoteczka Franka.  
Pokoloruj kubek i pastę tak, jak chcesz.
  Jakiego koloru jest szczoteczka Franka? Jakiego koloru  
jest Twoja szczoteczka do zębów? 
  Franek myje zęby po każdym posiłku. A Ty, kiedy  
myjesz zęby?





  Mama Jasia często powtarza, że trzeba jeść owoce  
i warzywa, ponieważ są zdrowe. Jasiowi bardzo smakują 
pomidory. Pokoloruj pomidora dla Jasia. Jakich kredek 
użyjesz? 

  A Ty, jakie warzywa najchętniej zjadasz?





  Ola lubi jabłka, a Julek – gruszki. Pokoloruj jabłko 
na czerwono, gruszkę na żółto, a listki na zielono. 
  Jak myślisz, które jabłko wybierze Ola? Którą gruszkę 
wybierze Julek?





  Ciocia zabrała Basię na spacer i pokazała jej różne ptaki. 
Basi najbardziej podobała się sroka. Sroka ma długi czarny 
ogon, biały brzuszek, czarną głowę i dziób oraz skrzydła. 
Pokoloruj tego ptaka.
  Czy lubisz chodzić na spacery? Przyjrzyj się ptakom 
podczas najbliższego spaceru. Może i Ty zobaczysz srokę. 





  To ptasie jajka. Za jakiś czas wyklują się z nich młode. Te jajka 
bardzo podobają się Basi, bo są zielonkawe i mają cętki. Pokoloruj 
jajka w gnieździe.





  Bartek był na wsi. Jego ciocia i wujek mają tam gospodarstwo, 
w którym hodują różne zwierzęta. Czy wiesz, jakie zwierzęta 
są na obrazku? Które zwierzę jest niepokolorowane?  
Jak możesz je pokolorować? 

  Pokoloruj płot.
  Czy wiesz, jakie odgłosy wydają zwierzęta przedstawione 
na obrazku? Spróbuj je naśladować.





  Krasnoludki przygotowują wielkanocną pisankę. Pomóż kras
noludkom pomalować jajko. Jakich kolorów użyjesz?





  To jest wielkanocny baranek. Pokoloruj go tak, jak chcesz.
  Możesz również wykleić baranka watą. 





  Czasami po deszczu można zobaczyć na niebie kolorową tęczę. 
Tęcza wygląda jak kolorowe paski. Popatrz na obrazek. 
Pokoloruj tęczę, używając kredek w odpowiednim kolorze. 
  Czy znasz nazwy tych kolorów? 





  Czy wiesz, co jest na obrazku? To biedronka. Jakiego koloru 
są biedronki? Pokoloruj biedronkę.
  Możesz dorysować zielony listek.



Rozwój w przedszkolu i w domu
 
Poznaj nową, przyjazną serię publikacji do indywidualnej pracy. 
Jej celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka 
przez ćwiczenia stymulujące kluczowe obszary rozwoju. 

nabywanie sprawności manualnej 

kształcenie percepcji wzrokowej 

wprowadzenie do edukacji matematycznej 

nauka logicznego myślenia 

poznawanie i przyswajanie wartości 

przeżywanie i tworzenie sztuki 

zgłębianie tajemnic przyrody 

Kolorowanka doskonali sprawność manualną, pomaga 
ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową i wpływa 
na prawidłowy rozwój małej motoryki. Dziecko podczas 
zabawy uczy się precyzji ruchów, zaczyna od wypełniania 
powierzchni palcem, a kiedy umie już trzymać narzędzia 
pisarskie, koloruje kredkami.
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