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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. Co klaun może wyciągnąć z magicznego kapelusza? Pomóż artyście dokończyć kolorową 
ilustrację. Wykorzystaj rysunkowe podpowiedzi i narysuj namiot obok klauna.

54



1. Odszukaj w wyrazach litery:  c ,  C  i zaznacz je kredką.

2. Nazwij ilustracje. W każdej ramce pokoloruj okienko odpowiadające głosce  c .

c C

c y t r y n a k o c
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1. Rozwiąż krzyżówkę, wklejając brakujące litery w puste okienka. Odczytaj wszystkie 
wyrazy i rozwiązanie. Połącz rozwiązanie krzyżówki z właściwym zdjęciem.

2. „Rysuj” litery palcem po śladzie. Spróbuj napisać je po śladzie ołówkiem 
bez odrywania ręki.
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1. Policz, ilu muzyków gra na skrzypcach w pierwszym rzędzie, a ilu na fletach 
w czwartym rzędzie. Wklej odpowiednie liczby z wyklejanki.

	● Ilu muzyków z rzędu trzeciego i czwartego gra na fletach?

i to
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1. Publiczność szaleje. Jak myślisz, co się dzieje na scenie? Policz, ile dzieci ma bilet 
w pierwszym rzędzie i w pozostałych rzędach. Wklej w puste okienka odpowiednie 
liczby z wyklejanki. 

	● W którym rzędzie siedzi najwięcej dzieci? 
	● Czy są rzędy, w których siedzi po tyle samo dzieci? 
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1. Dlaczego brzydkie kaczątko ucieszyło się, gdy podpłynęły do niego łabędzie?  
Pomóż artyście dokończyć kolorową ilustrację. Wykorzystaj rysunkowe 
podpowiedzi i narysuj łabędzie na stawie.
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1. Odszukaj w wyrazach litery:  ł ,  Ł  i zaznacz je kredką.

2. Za okienkami ukryły się litery  ło . Przeczytaj wyrazy i połącz je z obrazkami. 

3. Rozwiąż rebusy.

b u ł k a

ł Ł

ł a p a

z to m tek

b to k sy

wł kł gł
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1. Obejrzyj ilustracje i przeczytaj informacje o narysowanych obiektach. Uzupełnij 
ilustracje zgodnie ze wzorem.

2. „Rysuj” litery palcem po śladzie. Spróbuj napisać je po śladzie ołówkiem.
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To dwa 
kolorowe 
balony.

Ten ptak 
to wrona.

To długa 
droga 
do lasu.

1. Przeczytaj zdania. Otocz pętlą obrazek zgodny z treścią zdania.

2. Mama nakryła stół obrusem w kratkę i rozstawiła smakołyki dla dzieci. Narysuj 
te smakołyki na drugim obrusie – rozmieść je tak samo, jak zrobiła to mama.
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1. Kto w dawnych czasach mieszkał w zamkach? Pomóż artyście dokończyć kolorową 
ilustrację. Wykorzystaj rysunkowe podpowiedzi i narysuj zamek między dziećmi.
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1. Odszukaj w wyrazach litery:  z ,  Z  i zaznacz je kredką.

2. Nazwij obrazki. Wklej litery z wyklejanki tak, aby tworzyły podpisy do ilustracji.

3. Dokończ wyrazy, wklejając odpowiednie sylaby z wyklejanki.

z Z

z a m e k k o z a

sło sło sło
64



1. Podziel nazwy obrazków na sylaby. Wklej sylaby w puste okienka i odczytaj podpisy 
pod obrazkami.

2. „Rysuj” litery palcem po śladzie. Spróbuj napisać je po śladzie ołówkiem 
bez odrywania ręki.

pał ki

li ki pa
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1. Policz tulipany. Jaka liczba jest zaznaczona? Czy tyle jest tulipanów?
	● Policz krokusy. Zaznacz liczbę, która wskazuje, ile jest krokusów.

2. Policz tulipany rosnące na grządce. Liczenie zacznij od lewej strony. 
Pokoloruj kwiaty według instrukcji.

1, 5, 7 2, 6, 8 3, 4, 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

	● Policz kurczaczki. Ile ich jest? Zaznacz tę liczbę.
	● Policz kaczuszki. Ile ich jest? Zaznacz tę liczbę.

66



1. Pokoloruj pierwsze wiosenne kwiaty, które zakwitły w lesie niedaleko domu babci 
Ady i Emila.

2. Na łodygach konwalii dorysuj tyle dzwoneczków, aby na każdej było po  10 .
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1. Dokończ rysowanie pętli po śladzie. Spróbuj nie odrywać ręki.

2. Dokończ rysowanie kłębków włóczki, obrysowując je kilkakrotnie kredką.

3. Dokończ rysowanie gąsienicy z pętelek.
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1. Narysuj po śladzie karnawałowy balonik Ady.

2. Narysuj po śladzie tor lotu balonika. Postaraj się nie odrywać ręki.
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1. Narysuj po śladzie zygzaki. Spróbuj nie odrywać ręki.

2. Dokończ obrysowywanie trójkątów zgodnie ze wzorem.

3. Dokończ rysowanie choinek z trójkątów.
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2. Rysuj po śladzie. Spróbuj nie odrywać ręki.

1. Narysuj po śladzie sowę. Pokoloruj ją według własnego pomysłu.
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1. Przyjrzyj się trasom pociągów. Narysuj wagony każdego pociągu według wzoru. 
Policz, z ilu wagonów składa się każdy z pociągów. Który z nich ma najmniej wagonów?
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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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