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Objaśnienia ikon:

Społeczny i emocjonalny obszar rozwoju

 
– edukacja społeczno-emocjonalna

Poznawczy obszar rozwoju

 
– sprawność manualna 

 
– percepcja wzrokowa 

 
– myślenie

 
– edukacja matematyczna

 
– przyroda 

 
– wychowanie przez sztukę

   – zadania do wykonania z użyciem naklejek z wyklejanki

   – zadania dla dzieci pracujących szybciej, trudniejsze lub dodatkowe

                n
a  m e da

l
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dania

–  zadania na medal do wykonania na zakończenie kart pracy.  
Nagrodą dla dzieci są naklejki lub dyplomy, które znajdują się 
w „Wycinankach-składankach”
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 Opowiedz o wizycie dziewczynki u lekarza. Pokoloruj tylko te przedmioty, które  
są związane z pracą lekarza.

 Powiedz, kto używa w pracy pozostałych przedmiotów. 
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  Zaprowadź chorego misia do lekarza.
 Narysuj na dole strony odznakę dla dzielnego pacjenta.
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 Popatrz na leki przyrządzone z różnych roślin. Odszukaj w wyklejance te rośliny 
i przyklej na odpowiednich pojemnikach. Zwróć uwagę na kolory. 
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 Przyjrzyj się uważnie obrazkom i nazwij wszystkie przedmioty. Powiedz, do czego 
służą. 

 Pokoloruj na czerwono przedmioty do mycia zębów, na zielono – do mycia rąk 
i ciała, a na niebiesko – wszystko, co jest potrzebne do dbania o włosy. 
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 Wklej obrazki z wyklejanki na właściwe miejsca, tak aby elementy tworzyły grupy.
 Spróbuj policzyć, ile jest elementów w każdej grupie. W której grupie jest ich 
najwięcej, a w której jest najmniej?
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 Popatrz uważnie na obrazki. Ile przedmiotów widzisz? 
 Narysuj każdy kształt kredką innego koloru i nazwij wszystkie przedmioty. 
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 Pomóż Ekowróżce zaczarować śmieci w kwiaty. Naklej kwiaty na śmieci według 
instrukcji umieszczonej na chmurce: na puszki naklej rumianki, na butelki – chabry, 
a na papierki – stokrotki.

 Pokoloruj bluzkę i buty Ekowróżki.
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  Pokoloruj fragment tęczy zgodnie z podanym kodem. 
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 Pokoloruj na niebiesko ryby z dwiema płetwami, na czerwono – ryby z trzema 
płetwami, na żółto – ryby z pięcioma płetwami. 

 Narysuj bąbelki powietrza przy rybach, których jest najwięcej.
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 Narysuj chmurę, krople deszczu i słońce po śladzie, a następnie je pokoloruj. 
 Otocz pętlą obrazek, na którym widzisz zjawisko powstające na niebie, gdy 
jednocześnie pada deszcz i świeci słońce.
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 Odszukaj na obrazku biedronki i je policz. 
 Pokoloruj kropki biedronek na czarno i sprawdź, czy wszystkie biedronki mają ich 
tyle samo. Jeśli nie, dorysuj brakujące kropki. 

 Pokoloruj cały obrazek.
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 Popatrz na obrazki przedstawiające kolejne etapy wzrostu rośliny. Zaznacz 
kolejność obrazków, rysując w okienkach kropki od 1 do 4. 

 W ramce narysuj tyle kwiatów, ile motyli jest na tej stronie.


