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Opowiedz, co robią dzieci z mamami na zdjęciach. Pokoloruj ramki wokół zdjęć, 
na których widać, co najczęściej robisz razem z mamą.

18 Moja mama jest kochana!



Narysuj uśmiechnięte buzie w kółkach przy zdjęciach, które przedstawiają twoje 
ulubione zajęcia. 

W ramce na dole narysuj prezent dla mamy.

19Moja mama jest kochana!



Pokoloruj na żółto wszystkie tulipany, a na czerwono wszystkie róże dla mamy.

20 Moja mama jest kochana!



Przyklej w wianku dla mamy brakujące kwiaty. 

W środku wianka narysuj portret swojej mamy.

21Moja mama jest kochana! 



Pokoloruj balony, tak aby było po pięć w każdym kolorze. Narysuj trasę co najmniej 
jednej rodziny – musi ona zebrać wszystkie balony swojego koloru i dojść do kosza 
piknikowego w swoim kolorze. Pierwsza rodzina wykonała już to zadanie. 

22 Duże i małe rodziny w akcji



23Duże i małe rodziny w akcji



Rodzina Antka i Zosi postanowiła pomalować domek z kartonu. Opowiedz, co widzisz 
na obrazkach. Przyklej brakujące obrazki. 

 Co robią dzieci, a co rodzice na pierwszym obrazku? Co robią na ostatnim?

24 Duże i małe rodziny w akcji



Przyklej brakujących członków każdej rodziny. Dorysuj na każdym stole odpowiednią 
liczbę talerzy i kubków.

25Duże i małe rodziny w akcji



Przyjrzyj się uważnie ilustracji i wykonaj polecenia:

Narysuj w ramce tyle kresek, ile jest dzieci w basenie. 

26 Jak zostać sportowcem?



Narysuj w ramce tyle kresek, ile piłek jest w basenie.

Narysuj w ramce tyle kółek, ile kół ratunkowych znajduje się na terenie pływalni. 

27Jak zostać sportowcem?



Rysuj po śladzie koła hula-hoop – każde innym kolorem. Dorysuj pod spodem tyle 
dzieci, aby dla każdego starczyło po jednym kole.

28 Jak zostać sportowcem?



Policz, ile dzieci już skoczyło, a ile jeszcze stoi w kolejce do skoku w dal. 

Koszulkę pierwszego dziecka w kolejce pokoloruj na żółto, najwyższego dziecka  
– na różowo, najniższego – na niebiesko.

Pokoloruj na brązowo piłkę, która upadła najdalej od chłopca, na niebiesko – tę, która 
upadła najbliżej, a piłkę pośrodku – na żółto. Narysuj po śladzie, jak leciały piłki.

29Jak zostać sportowcem?



Przyklej rośliny i zwierzęta na letniej łące. Dokończ kolorować ilustrację.

30 I oto przyszło lato…



31I oto przyszło lato…



Rysuj po śladzie tyle malin, jeżyn i poziomek ile potrafisz. Zacznij rysować 
w dowolnym miejscu.

32 I oto przyszło lato…



Dorysuj truskawki na każdym krzaczku, tak aby wszędzie było ich tyle samo. 
Otocz pętlą krzaczek, do którego trzeba było dorysować najwięcej truskawek. 
Narysuj w ramce tyle kresek, ile truskawek jest na każdym krzaczku.

33I oto przyszło lato…



Znajdź na dużej ilustracji i otocz pętlą zwierzęta przedstawione na dole strony. Opowiedz, 
co robią zwierzęta. Pokoloruj białe części obrazka według własnego pomysłu. 

Naśladuj odgłosy zwierząt przedstawionych na ilustracji.

34 Odwiedzamy zwierzęta na wsi



35Odwiedzamy zwierzęta na wsi



Nazwij zwierzęta i ich młode. Doprowadź każdą mamę do jej maleństwa.

Które zwierzęta są ptakami? Narysuj przy nich kółka.

36 Odwiedzamy zwierzęta na wsi



Narysuj w każdym worku tyle ziaren, ile palców pokazuje gospodarz.

37Odwiedzamy zwierzęta na wsi



Pokoloruj lokomotywę. Przyklej brakujące wagony zgodnie z tym, co usłyszysz 
w wierszu „Lokomotywa” Juliana Tuwima.

Narysuj na peronie rodzinę.

38 Hej, na wakacje czas!



39Hej, na wakacje czas! 



Oto trzy naszyjniki z muszelek, które wymagają naprawy. Przyklej do pierwszego 
naszyjnika brakujące muszelki. Pokoloruj według wzoru muszelki w drugim 
naszyjniku. W trzecim naszyjniku dorysuj brakujące muszelki-ślimaczki.

40 Hej, na wakacje czas!



Dokończ kolorowanie latawców, tak żeby wszystkie były takie same. Na każdej 
wstążce narysuj po trzy kokardy.

41Hej, na wakacje czas!



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Długie włosy, buzia, brwi,

nos i oczy, uśmiech i…

I już śmieje się twarz mamy.

Dużo frajdy z tego mamy!

Zabawy grafomotoryczne46



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Narysuję smutek, złość.

I już takich minek dość!

Radość, uśmiech. O, te minki

są najlepsze dla rodzinki.

Zabawy grafomotoryczne 47



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Koła dwa, najlepiej duże,

żeby długie znieść podróże.

I siodełko, kierownica.

Ach, ten rower mnie zachwyca!

Zabawy grafomotoryczne48



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Małe kółka: tylne, przednie.

I uchwyty odpowiednie.

I już jadę sobie drogą

zwinną, szybką hulajnogą.

Zabawy grafomotoryczne 49



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Grzbiet i ogon, no i nogi.

I okrągły nos, i rogi.

Jeszcze uszy. Jest! Gotowa!

Popatrz, jaka piękna krowa!

Zabawy grafomotoryczne50



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Ta żaglówka, popatrz, ma

żółte żagle, długi maszt.

I już dziobem pruje fale

wody się nie bojąc wcale.

Zabawy grafomotoryczne 51



Odrysuj w kółku swoją dłoń. Każdy palec jest w innym humorze – narysuj na nich 
odpowiednie minki.

52



www.nowaeradlaprzedszkola.pl
801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)

W zdrowym ciele zdrowy duch!
Bardzo ważny jest więc ruch.

Zdrowie się od tego bierze,
więc pamiętaj o spacerze.

Na stół łokci nie wykładaj,
bo po prostu nie wypada.

Czystą buzię po posiłku  
mam z serwetką bez wysiłku.


