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imię i nazwisko

KARTY PRACY  część 3

5-latki



Objaśnienia ikon:

Społeczny i emocjonalny obszar rozwoju

 
– edukacja społeczno-emocjonalna

Poznawczy obszar rozwoju

 – percepcja słuchowa

 
– sprawność manualna 

 
– percepcja wzrokowa 

 
– myślenie

 – pamięć i uwaga

 
– 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

za
dania

–  zadania na medal do wykonania na zakończenie kart pracy.  
Nagrodą dla dzieci są naklejki lub dyplomy, które znajdują się 
w „Wycinankach-składankach”



44

 Dorysuj elementy, tak żeby buty tworzyły pary. Każdą parę pokoloruj tak samo. 
Powiedz, do kogo mogą należeć te buty. 



45

 Posłuchaj uważnie i przyklej książki w odpowiednie miejsca. Książka najmniejsza 
to bajka o rodzeństwie, które skusił słodki domek. Największa książka jest o wilku 
i dziewczynce. Książka w prawym górnym rogu kartki jest o rybce spełniającej 
życzenia. Książka w lewym dolnym rogu to opowieść o dziewczynie, która zgubiła 
pantofelek na balu. Książka z lewej strony bajki o rybce opowiada przygody kota.



46

 Pokoloruj liczbę  10  i dziesięć śladów stóp. Zacznij od lewej strony.
 Policz elementy w każdej pętli i połącz z właściwą liczbą.
 Pokoloruj na czerwono liczby 10.
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 Przyjrzyj się uważnie obrazkom. Opowiedz, co się na nich dzieje. 
 Pokoloruj obrazki, które przedstawiają właściwe zachowania.
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 Jaką głoską zaczynają się nazwy obrazków? Połącz kolorowymi liniami obrazki 
z odpowiednimi literami. 

 Pokoloruj obrazki tym samym kolorem, jak łącząca je linia.

L

S

K
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 Opowiedz historyjkę. 
 Dokończ dekorowanie mazurka. 
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 Pokoloruj litery. 
 Podziel nazwy obrazków na głoski i pokoloruj miejsca głoski  w . 
 Nazwij obrazki. Wklej litery  w  przy obrazkach, w których nazwach słyszysz 
głoskę  w .
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  Narysuj po śladzie wagę. 
 Narysuj szlaczek po śladzie. Zacznij od kropki ze strzałką.
 Spróbuj samodzielnie narysować szlaczek.
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 Pokoloruj hafty ludowe według wzorów.



53

 Pokoloruj koguta według wzoru. 



54

 Przyjrzyj się uważnie obrazkom i znajdź  10  szczegółów, którymi się różnią. 
Zaznacz je na górnym obrazku. 



55

 Połącz w pary obrazki, których nazwy się rymują. Każdą parę połącz linią w innym 
kolorze.

 Narysuj zieloną kropkę przy obrazkach, których nazwy rozpoczynają się głoską  k .
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 Pokoloruj litery. 
 Podziel nazwy obrazków na głoski i pokoloruj miejsca głoski  z .
 Otocz pętlami dziesięć liter  z .
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  Narysuj po śladzie zegar. 
 Narysuj szlaczek po śladzie. Zacznij od kropek ze strzałkami.
 Spróbuj samodzielnie narysować szlaczek.



58

  Sprawdź, czy każdy pies będzie miał swoje posłanie i miskę z jedzeniem. Jeżeli 
nie, dorysuj brakujące przedmioty. Pokoloruj je tak, żeby każdy pies miał posłanie 
i miskę w kolorze obroży. 
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 Przyjrzyj się obrazkom. W każdej grupie jeden obrazek nie pasuje  
do pozostałych. Otocz go czerwoną pętlą. W pustym miejscu narysuj produkty 
nabiałowe.



60

  Nazwij i pokoloruj zwierzęta. 
 Wskaż zwierzęta domowe i hodowlane, narysuj przy nich domki . Wskaż dzikie 
zwierzęta, narysuj przy nich drzewka . 



61

                n
a  m e da

l

za
dania W płatki kwiatka oraz w kwiaty konwalii wklej obrazki tak, żeby nazwa  

każdego następnego obrazka zaczynała się taką samą głoską, jaką kończy  
się nazwa poprzedniego. 



62

                n
a  m e da

l

za
dania  Odszukaj pary jednakowych owadów i pokoloruj je tak samo.



63

                n
a  m e da

l

za
dania Pokoloruj zwierzęta zgodnie z kodem.



64

                n
a  m e da

l

za
dania  Policz kropki na piłkach. Każdą piłkę z kropkami połącz z piłką, na której jest 

odpowiednia cyfra. Pary pokoloruj tak samo.

3.

5.

6.
7.

9.



65

                n
a  m e da

l

za
dania Narysuj na mniejszych kratkach żaglówkę i dom. Pokoloruj obrazki.



66

                n
a  m e da

l

za
dania  Przyjrzyj się uważnie mieszkańcom wiejskiej zagrody. Nazwij zwierzęta. Powiedz, 

które młode stoją przy swojej mamie. 



67

                n
a  m e da

l

za
dania Pomóż młodym zwierzętom odnaleźć ich mamy. Przyklej je w miejsce zwierząt, 

które znalazły się obok nie swoich mam.
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