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– zadanie do wykonania z użyciem nagrań z płyty CD
– zadanie do wykonania z użyciem naklejek z wyklejanki
– zadanie do wykonania z użyciem pomocy z „Wycinanki”



1. Ania narysowała rysunek dla Ady i postanowiła wysłać go pocztą. Obejrzyj 
ilustracje i wpisz obok nich odpowiednie liczby zgodnie z kolejnością wydarzeń. 
W ostatnim okienku narysuj zakończenie historii. 
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1. Dzieci wysyłały pocztówki z wycieczki. Porównaj, kto wysłał więcej pocztówek, 
a kto mniej. Wklej z wyklejanki brakujące liczby i znaki  < ,  >  lub  = .
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1. Ada i Emil mają po tyle samo pieniędzy. Otocz pętlą monety Emila. Ile monet ma 
Emil, a ile Ada?

2. Emil ma 4 monety po 1 zł, a Ada ma 2 monety po 2 zł. Policz, ile pieniędzy ma 
Ada, a ile Emil. Zaproponuj zakupy, jakie może zrobić każde z nich. Narysuj je 
w koszu Ady i w koszu Emila.

1 zł 2 zł
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1. Obejrzyj ilustracje i zastanów się, jakie zawody wykonują te osoby. Wklej w okienka 
odpowiednie nazwy zawodów.
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1. Przyjrzyj się, jakich miar używa się w różnych zawodach. Uzupełnij obrazki, 
wklejając ilustracje z wyklejanki.
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1. Policz, z ilu klocków dzieci wykonały swoje budowle. Dokończ matematyczne zapisy 
Twoich obliczeń.

4 + 3 = 5 + 1 = 

9 + 1 = 

5 + 4 = 

7 + 2 = 

6 + 3 = 
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1. Przeczytaj kartkę z pamiętnika Ady i powiedz, co lubiła robić jej mama, gdy była 
dziewczynką. Wklej w ramki odpowiednie ilustracje z wyklejanki.

Moja mama lubiła lalki.

Mama malowała farbami.

Karmiła je 
i zakładała im 
ubranka.
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2. Przeczytaj imiona zaszyfrowane w płatkach kwiatów. Odszukaj w wyklejance wizytówki 
z imionami mam. Wklej je przy kwiatach, które mamy otrzymały od swoich dzieci.
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1. Uzupełnij serce dla taty, aby wyglądało tak samo jak serce dla mamy.

2. Otocz pętlą ilustracje, które nie przedstawiają roślin. Policz wszystkie rośliny. 
Czy na ilustracjach jest coś, co można podarować mamie?

serce dla Mamy serce dla Taty
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1. Narysuj wzory na krawatach zgodnie z instrukcją: pierwszy krawat od lewej strony 
– w pasy, drugi – w kratkę, trzeci – w kropki, a na czwartym narysuj własny wzór. 
Pokoloruj krawaty według własnego pomysłu.

2. Popatrz na ilustrację w niebieskiej ramce. Powiedz, ile książek jest na górnej półce, 
a ile na dolnej. Ile książek jest razem na obu półkach? W okienka na pozostałych 
ilustracjach wklej odpowiednie liczby z wyklejanki.
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1. Obejrzyj ilustrację. Powiedz, jak wyglądają dzieci z różnych stron świata.

	● Sprawdź, jakimi zabawkami lubią się bawić.
	● Opowiedz, jak Ty lubisz się bawić.
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1. Przyjrzyj się przebranym dzieciom i opowiedz, w co się lubią bawić. Doklej im 
z wyklejanki brakujące zabawki.
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1. Spróbuj ułożyć zadania i działania do ilustracji. Możesz użyć kartoników z „Wycinanki”.

2. Ada narysowała budę dla Kokosa. Dokończ rysowanie takich samych domków 
w pozostałych okienkach.
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1. Obejrzyj obraz sławnego malarza. Powiedz, co robią przedstawione na nim dzieci. 
Policz zwierzęta namalowane na obrazie i otocz pętlą odpowiednią liczbę.

2. Przeczytaj sylaby w ramkach tego samego koloru i utwórz z nich wyrazy. Ile wyrazów 
udało Ci się ułożyć z każdej pary sylab? Otocz pętlą każdą parę sylab i odpowiednią 
ilustrację.
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Tadeusz Makowski, Kapela dziecięca
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1. Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz, jak zachowują się przyjaciele przyrody.

	● W pustej ramce narysuj, w jaki sposób Ty dbasz o przyrodę. Czy starasz się być 
przyjacielem przyrody?
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1. Obejrzyj obrazek. Przeczytaj nazwy planet z Układu Słonecznego i wklej 
z wyklejanki ilustracje brakujących planet.

59

Merkury
Wenus

Ziemia
Mars

Jowisz

Saturn
Uran

Neptun
Pluton



1. Opowiedz, jak wygląda łąka latem. Policz zwierzęta na obrazku i wklej w okienka 
odpowiednie liczby z wyklejanki.

2. Narysuj po śladzie, jak wirował letni wietrzyk.
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1.  Obejrzyj ilustracje. Przeczytaj wyrazy z wyklejanki i ułóż z nich zdania. Przyklej 
je pod właściwymi ilustracjami.

2. Krasnoludek lubi spacery po lesie. Narysuj po śladzie jego ulubioną ścieżkę. Spróbuj 
nie odrywać ręki podczas rysowania.
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1. Przyjrzyj się ilustracjom. Spróbuj ułożyć do nich zadania. Dopasuj działania 
do ilustracji i połącz je strzałkami.

3 + 1 = 4

6 – 1 = 5

8 – 2 = 6

4 + 2 = 6
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1. Napisz po śladzie, kto był Twoim przewodnikiem po książce.

AdaAda

mm,,a|ma|m,,a]a]

KK,o-,o-kk]]o2so2s

E/mE/m??ii,l],l]

tt,,a|ta|t,,a]a]
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1. Ada i Emil oglądali zawody balonów. Oblicz wynik każdego działania.

	● Pokoloruj kosze balonów zgodnie z kolorami liczb na pasku liczbowym.

3 – 2

4 + 2

8 + 2

5 + 2

3 + 1

10 – 1

2 + 3

4 + 4

4 – 2

6 – 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1. Sprawdź, dokąd dzieci pojadą na wakacje.

	● Opowiedz o swoich wakacyjnych planach.
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1. Dokończ rysowanie pętli po śladzie. Spróbuj nie odrywać ręki.

2. Dokończ rysowanie kłębków włóczki zgodnie ze wzorem.

3. Dokończ rysowanie baranka.
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1. To wielkanocna pisanka. Narysuj ją po śladzie i pokoloruj według własnego pomysłu.

2. Emil i Ada ozdabiali jajka. Narysuj po śladzie wzory, które umieścili na swoich 
pisankach.
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1. Narysuj zygzaki po śladzie. Spróbuj nie odrywać ręki.

2. Obrysuj kwadraty zgodnie ze wzorem.

3. Dokończ rysowanie wzorów. Zaprojektuj swoje wzory i narysuj na kartce w kratkę.

68



1. Ada ułożyła obrazek z figur geometrycznych. Odszukaj liczby napisane w figurach. 
Pokoloruj figury według instrukcji, a dowiesz się, co jest na obrazku Ady.

2. Spróbuj narysować obok taki sam wazon. Pokoloruj wazony według własnego pomysłu.
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1. Połącz gwiazdki oznaczone liczbami w kolejności od  1  do  7 , a dowiesz się, 
co kosmonauta zobaczył ponad chmurami. Czy wiesz, co można zobaczyć 
na niebie nocą? Pokoloruj ilustrację.
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1. Kurczęta powstały z kół o różnej wielkości. Przerysuj je na kalkę z „Wycinanki” 
i dokończ rysunki tak, aby kurczaki były zwrócone w różne strony. 
Przy odrysowywaniu pomiń przerywane linie.
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Kodeks przedszkolaka

Gdy bawisz się z dziećmi,
bądź miły dla dzieci.

Gdy chcesz coś pożyczyć,
to poproś o zgodę.

Gdy zgubisz się w mieście,
zapytaj o drogę.

Gdy chcesz przejść przez jezdnię,
to zebrę znajdź w paski.
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