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Objaśnienia zastosowanych oznaczeń:

Społeczny i emocjonalny obszar rozwoju 

 
– edukacja społeczno-emocjonalna (na stronach nazwa skrócona)

Poznawczy obszar rozwoju

 
– sprawność manualna 

 
– percepcja wzrokowa 

 
– myślenie

 – pamięć i uwaga

– pierwsze próby czytania i pisania (na stronach nazwa skrócona)

 
– edukacja matematyczna

 
– edukacja przyrodnicza (na stronach nazwa skrócona) 

 
– wychowanie przez sztukę

 – zadania dodatkowe, do wykonania w dowolnym czasie

 – zadania do wykonania z użyciem naklejek z wyklejanki

 –  zadania dla dzieci pracujących szybciej, trudniejsze, dodatkowe, 
wykraczające ponad podstawę programową



3sprawność manualna

1.  Dokończ rysować łuski i paski. 
  Przeczytaj tekst i dorysuj brakujące elementy. Pokoloruj obrazek.

To smok Walery. To dobry i radosny smok. 
Obok smoka stoi wrona.  
Smok Walery karmi ptaka.



4 czytanie i pisanie

2. Odczytaj i połącz wyrazy z odpowiednimi modelami.

łowi   woła   łapie   stał   miała   brał

Łł

ł           ł            ł

wklej

wklej

wklej wklej

1. Wklej podpisy pod obrazkami i podkreśl wszystkie litery ł .



5czytanie i pisanie

1. Przeczytaj. Podkreśl wyrazy, które są nazwami obrazków.

wałek   koło   kula   pałac   luk    
walka   woły   polka   łuk   

pałka   łapa   kolce   łopatka   
małpa   palma   godło

3.  Narysuj szlaczek. „Napisz” litery palcem po śladzie, a następnie ołówkiem. 

miotła   połowa   Łeba   
łuska   łyk   bułka

2.  Przeczytaj wyrazy i podkreśl te, w których występuje litera ł.

ła   ło   łe   łu   ły   ał   oł   eł   ił   uł   ył



6 wychowanie przez sztukę

1.  Wklej brakujące części pojazdów. Otocz pętlą te, które mogły jeździć 
po ulicach dawnej Warszawy.

wklej

wklej

wklej

wklejwklej

Bernardo Belotto (Canaletto) „Krakowskie Przedmieście od strony kolumny Zygmunta”



7edukacja matematyczna

1.  Pokoloruj zamek zgodnie z instrukcją. Policz figury każdego koloru i wklej ich 
liczbę w odpowiednie okienka. Wstaw znak < , >  lub =  we właściwe miejsca.



8 percepcja wzrokowa

1.  Odszukaj 10 szczegółów, którymi różnią się obrazki, i zaznacz je na dolnym 
obrazku.



9społeczno-emocjonalna

1.  Przeczytaj lub posłuchaj wyrazów czytanych przez nauczyciela. Połącz 
wyrazy z duchami, do których pasują. Powiedz, jakie są pozostałe duchy.

wesoły   radosny   smutny   głodny    
zły   zapłakany



10 sprawność manualna

1.  Narysuj zamek po śladzie. Zacznij od kropek ze strzałkami. Pokoloruj 
obrazek.



11czytanie i pisanie

1.  Wklej podpisy pod obrazkami i podkreśl wszystkie litery f .

2.  Skreśl niepotrzebne sylaby tak, żeby powstały nazwy obrazków.

Ff

fur far bo by dy

fu fi ran ko ka

per fa fu mu my

wklej

wklej

wklej

wklej



12 czytanie i pisanie

1. Przeczytaj. Podkreśl w wyrazach litery f .

2. Przeczytaj i podkreśl wyrazy, które są nazwami obrazków.

kufer 
lustro

kredki 
farby

3.  Narysuj szlaczek. „Napisz” litery palcem po śladzie, a następnie ołówkiem. 

fa   fo   fe   fi   fu   fy   af   of    
ef   if   uf   yf

fala   fosa   wafelek   fotograf   pufa

cukierki  
gofry 

delfin  
foka



13edukacja matematyczna

1. Zastanów się, ile waży każda zabawka. Wklej w okienka odpowiednie liczby.

3 kg

4 kg

3 kg

5 kg



14 edukacja matematyczna

1.  Na łące skakało 5 żabek, 2 wskoczyły do wody. Ile żabek zostało na łące? 
Wklej wynik i odczytaj zapis.

3.  Na gałęzi bawiły się 4 małpy, 1 odeszła. Ile małp zostało? Wklej wynik 
i odczytaj zapis.

2.  Na burcie siedziało 6 mew, 3 odleciały. Ile mew zostało? Wklej wynik 
i odczytaj zapis.

5 – 2 =

6 – 3 =

4 – 1 =



15myślenie

1.  W każdej pętli skreśl dwa obrazki, które nie pasują do pozostałych. Pokoloruj 
obrazki tworzące grupy. Spróbuj nazwać te grupy.



16 przyroda

1.  Nazwij i pokoloruj zwierzęta.
  Odszukaj i policz koniki polne i biedronki. Wklej w okienka odpowiednie 

liczby, a między nimi właściwy znak: < , >  lub =  .



17percepcja wzrokowa

1.  Odszukaj 5 żuków i otocz je czerwonymi pętlami, 7 pająków i otocz je 
niebieskimi pętlami oraz 3 dżdżownice i otocz je brązowymi pętlami.



18 czytanie i pisanie

1.  Wklej podpisy pod obrazkami i podkreśl wszystkie litery j .

Jj

2.  Wykreśl z tabelki wszystkie małe i wielkie litery j . 
  Przeczytaj zdanie.
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wklej wklej

wklej
wklej



19czytanie i pisanie

1. Przeczytaj. Podkreśl wyraz, który jest nazwą zwierzęcia.

2. Przeczytaj tekst.

3.  Narysuj szlaczek. „Napisz” litery palcem po śladzie, a następnie ołówkiem. 

To jest ulubiona        Julki.  
To bajka o złotej rybce. 
A Jurek lubi albumy. W jednym ma stare  
kolejki, a w drugim inne pojazdy.  
To mama kupuje im te                         .

ja   jo   je   ju   jy   aj   oj   ej   ij   uj   yj

Japonka   jelonek   kajuta   kolej   wuj   kij



20 edukacja matematyczna

1.  Pokoloruj kwiaty według wzoru. 
  Skreśl w każdym rzędzie tyle kwiatów, żeby rysunek zgadzał się z zapisem 

działania.

6 – 1 = 5

6 – 3 = 3

6 – 2 = 4

6 – 6 = 0



21przyroda

1.  Przyjrzyj się pszczole. Policz jej czułki, skrzydła i odnóża. Wklej w okienka 
odpowiednie liczby.

2.  Ustal kolejność etapów powstawania miodu. Pod obrazkami narysuj 
odpowiednią liczbę kropek: jedną, dwie, trzy lub cztery.



22 sprawność manualna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.  Połącz linią kropki od 1  do 10. Narysuj liść po śladzie, zaczynając od kropek 
ze strzałkami. Pokoloruj obrazek. 
  Narysuj po śladzie małe liście.



23wychowanie przez sztukę

1.  Obejrzyj instrumenty muzyczne. Nazwij je i podziel na trzy grupy: 
instrumenty strunowe, instrumenty dęte i instrumenty perkusyjne.  
Każdą grupę otocz pętlą w innym kolorze.

marakasy

tamburyno

saksofon

gitara
fortepian



24 czytanie i pisanie

1.  Wklej podpisy pod obrazkami i podkreśl wszystkie litery h .

Hh

2. Przerysuj literę, kolorując odpowiednie pola.

wklej

wklej

wklej

wklej



25czytanie i pisanie

1. Przeczytaj. Podkreśl wyraz, który jest nazwą obrazka.

2. Połącz podpisy z obrazkami.

3.  Narysuj szlaczek. „Napisz” litery palcem po śladzie, a następnie ołówkiem. 

ha   ho   he   hi   hu   hy   ah   oh   eh

Ha! Ha!

Hej! Hej!

Halo! Halo!

Hop! Hop!

hałas   hokej   herb   higiena    
   humor   hodowla   hulajnoga 

hipopotam   hydraulik



26 pamięć i uwaga

1.  Dopasuj i wklej kosmitów w odpowiednie miejsca tak, żeby każdy był 
widziany z przodu i z tyłu.

wklej

wklej

wklej wklej

wklej

wklej



27edukacja matematyczna

1.  Połącz strzałkami butelki od tej, która ma najmniej płynu, do tej, która ma 
go najwięcej. 

2.  Narysuj płyn w wazonach, tak żeby na górnej półce w każdym kolejnym 
wazonie było go coraz mniej, a na dolnej półce – coraz więcej. Zacznij 
od wazonów z lewej strony.



28 wychowanie przez sztukę

2.  Przeczytaj lub posłuchaj wyrazów czytanych przez nauczyciela,  
i podkreśl nazwy instrumentów muzycznych.

1.  Nazwij instrumenty muzyczne. Spróbuj naśladować ich dźwięki.  
Instrumenty zrobione z metalu pokoloruj na szaro, pozostałe – według 
własnego pomysłu.

bajka flet kafel puzon

koperta makaron gitara

zegar marakasy kołdra kołatka



29sprawność manualna

1.  Pokoloruj przedmioty, zmieniając kolory według kodu.

marakasy

maska



www.nowaera.pl

Kodeks przedszkolaka  

1

Gdy bawisz się z dziećmi,
bądź miły dla dzieci.

2

Gdy chcesz coś pożyczyć,
to poproś o zgodę.

3

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

4
Gdy zgubisz się w mieście,
zapytaj o drogę.


