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Co mogły czuć dzieci, kiedy oglądały zdjęcia na tablecie? Przyklej obrazki na ekranie 
tabletu przy odpowiedniej buźce. 

Pokoloruj ramki dookoła scen, które ci się najbardziej podobają. Co czujesz, gdy 
na nie patrzysz?

3Dobre i niedobre bajki na ekranie



Ułóż z wyklejanki i przyklej obok takiego samego robota. W ramce narysuj własnego 
robota.

4 Dobre i niedobre bajki na ekranie



Pokoloruj każdy klawisz ze znakami na inny, wybrany przez siebie kolor. Znajdź 
na rysunku fragmenty z tymi znakami i pokoloruj zgodnie z kolorami jakie mają 
klawisze.

5Dobre i niedobre bajki na ekranie



Zobacz, co widać przez lornetkę. Uzupełnij ilustrację elementami z wyklejanki. 

Opowiedz, co robią zwierzęta. 

6 Odkrywamy świat



Czyje to łapy, nogi, ogony? Nazwij i wskaż na ilustracji odpowiednie zwierzęta.

Rysuj lornetkę po śladzie. Użyj obu rąk.

7Odkrywamy świat



Jak możemy poznawać świat? Nazwij symbole.

Połącz obrazki z pasującymi symbolami, które ukazują różne sposoby poznawania 
świata. Użyj kredki w kolorze tła symbolu. Wyjaśnij swoje wybory.

8 Odkrywamy świat



Narysuj po śladzie bezludną wyspę.

Narysuj i opowiedz, co można na niej odkryć.

9Odkrywamy świat



Przyjrzyj się kształtom książek z wyklejanki. Przyklej je w odpowiednich miejscach. 
Przeprowadź dzieci przez biblioteczny labirynt do książek, o których marzą. Zaznacz 
trasę kredką.

10 Moje ulubione książeczki



11Moje ulubione książeczki



Policz, ile książek jest na każdej półce. Dorysuj trzy książki na wybranych przez 
siebie półkach.

W kratce obok narysuj tyle kresek, ile książek jest na półce.

Pokoloruj na czerwono tę półkę, na której jest najwięcej książek, a na zielono tę, 
na której jest ich najmniej. 

12 Moje ulubione książeczki



Narysuj książkę po śladzie. Co jest narysowane na okładce? Dokończ projekt 
okładki. O czym może być ta książka? Wymyśl tytuł.

13Moje ulubione książeczki



Jakie zawody wykonują osoby przedstawione na ilustracji? Połącz osoby 
z odpowiednimi przedmiotami.

14 Kiedy dorośli idą do pracy…



15Kiedy dorośli idą do pracy… 



Nazwij przedmioty w zielonej tabeli. Kto w swojej pracy wykorzystuje takie narzędzia? 
Pokaż, co się nimi robi. 

Uzupełnij czerwoną tabelkę tak, żeby układ w obu był taki sam.

16 Kiedy dorośli idą do pracy…



Nazwij przedmioty. Rysuj po śladzie ich kontury.

Połącz kontury przedmiotów z ich cieniami. 

17Kiedy dorośli idą do pracy…



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Długa suknia na ramionach.

W złotych włosach lśni korona.

Kto księżniczkę narysuje,

tak jak ona się poczuje.

Zabawy grafomotoryczne42



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Z tym plecakiem pójdę w góry.

Patrz! Pętelkę ma u góry.

Kieszeń z tyłu, z boku szelki.

Chyba zmieści bagaż wielki.

Zabawy grafomotoryczne 43



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Jedna, druga, trzecia kreska.

Chociaż tak naprawdę deska!

Bo to regał jest na książki.

Wszystkie. Gładkie, pstre i w prążki.

Zabawy grafomotoryczne44



Słuchaj wierszyka i rysuj.

Ten autobus jest czerwony.

Tu ma okna, tu, z tej strony.

Koła: jedno, drugie, trzecie.

Piękny pojazd! Co powiecie?

Zabawy grafomotoryczne 45
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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.


