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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”



2. Przyjrzyj się obrazkom i wklej liczby w okienka zgodnie z kolejnością wydarzeń. 
Powiedz, o czym powinniśmy pamiętać w śmigus-dyngus.

1. Policz, ile palm wielkanocnych jest w każdym wazonie. Wklej odpowiednie liczby 
z wyklejanki w puste okienka. Wskaż wazon, w którym jest najwięcej palm, i otocz 
go pętlą.
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1. Połącz kropki oznaczone liczbami w kolejności od  1  do  10 , a dowiesz się, jakie 
kwiaty najbardziej lubi Ada. Pokoloruj rysunek według własnego pomysłu.

2. Ada rzucała zieloną kostką, a Emil – pomarańczową. Liczba pod każdą parą 
kolorowych kostek wskazuje, ile oczek razem wyrzuciły dzieci. Dorysuj oczka 
na kostkach Emila.
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1. Co zaskoczyło wielkanocnego zajączka? Pomóż artyście dokończyć kolorową ilustrację. 
Wykorzystaj rysunkowe podpowiedzi i narysuj kurczaka obok baranka i zająca.
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1. Odszukaj w wyrazach litery:  j ,  J  i zaznacz je kredką.

2. Podziel nazwy obrazków na głoski. Odszukaj brakujące litery i połącz je strzałkami 
z odpowiednimi okienkami. Policz głoski i wklej z wyklejanki odpowiednie liczby.
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1. Przeczytaj wyrazy. Odszukaj i zaznacz ukryte w nich inne wyrazy. Narysuj 
odpowiednie ilustracje.

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

rumaki klejnot blok kompas
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1. Rodzina Ady zasiadła do wielkanocnego stołu. Obejrzyj obrazek i uzupełnij go, 
przyklejając brakujące ilustracje produktów, które mama Ady wyjęła z koszyczka.

2. Obejrzyj pisanki, uzupełnij brakujące wzory i pokoloruj je tak, aby były jednakowe.
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1. Wklej w okienka numery schodków, na których znajdują się kurczaki.

3.  Przeczytaj wyrazy i podziel je na sylaby. Policz, ile sylab jest w każdym wyrazie. 
Połącz każdy wyraz z odpowiednią liczbą.

trawa

4 2 3 1

parasol park tulipany

2. Krasnal Hałabała wchodził po schodach dużymi krokami. Gdy zrobił pierwszy 
krok, stanął na drugim schodku. Potem stawał na co drugim schodku. 
Pokoloruj schodki, po których szedł krasnal.
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1. Dzieci wysłały pocztówki z życzeniami świątecznymi. Pomóż listonoszowi doręczyć 
życzenia do właściwych adresatów. Połącz linią każdy list z właściwym domem.

	● Pokoloruj na niebiesko numery domów, w których mieszkają dziewczynki, 
a na żółto – numery domów, w których mieszkają chłopcy.
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	● Przeczytaj numery domów dziewczynek, a następnie numery domów chłopców.
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1. Przyjrzyj się łące z plasteliny. Zaznacz pętlami w tabelce: ile motyli fruwa, ile żab 
jest na łące, ile kwiatów już zakwitło.
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 Ile      ?
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1. Co się stało z piłką foki? Pomóż artyście dokończyć kolorową ilustrację. 
Wykorzystaj rysunkowe podpowiedzi i narysuj fokę na lodowym lądzie.
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1. Odszukaj w wyrazach litery:  f ,  F  i zaznacz je kredką.

2. Obejrzyj ilustracje. Podziel nazwy obrazków na głoski. Połącz je z odpowiednimi 
ramkami.
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1. Przeczytaj wyrazy pod każdą ilustracją. Otocz pętlami wyrazy, które są podpisami 
do ilustracji.

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

płotek  płatekbaran  banankot  koc
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1. Ada i Emil rzucali kostkami do gry. Dorysuj na kostkach tyle oczek, aby było ich 
po równo na kostkach Ady i Emila. Wklej odpowiednie liczby i znaki  = .
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1. Obejrzyj ilustracje i opowiedz o zabawnej przygodzie małpki Fiki. Pokoloruj 
małpkę według własnego pomysłu. Opowiedz, co mogło się wydarzyć później.

2. Ada bawiła się kostkami domina. Dorysuj oczka na każdej kostce tak, aby razem 
było ich tyle, ile wskazują liczby.
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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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