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Wskaż pantofelek, którego szuka królewicz. W jakiej to było baśni? Opowiedz ją. 

Wskaż cień obrazka przedstawiającego smoka, który mieszkał w jamie pod Krakowem.

Rysuj po śladzie drogi smoka do smoczej jamy. 
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Posłuchaj baśni H. Ch. Andersena Królowa Śniegu (skróconej wersji), opowiadanej przez osobę 
dorosłą. Narysuj drogę dziewczynki Gerdy do pałacu Królowej Śniegu, u której przebywa 
chłopczyk Kaj. 

Obejrzyj obrazki. Powiedz, z jakimi baśniami kojarzą ci się te przedmioty. 
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Obejrzyj obrazki. Odszukaj i zaznacz cztery różnice między nimi. Czy wiesz, z jakiej są one 
baśni?

Obejrzyj obrazki pierniczków. Wskaż taki sam obrazek jak we wzorze. 
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Olek bawi się z Adą jej maskotkami – zwierzętami. On jest dyrygentem i wskazuje maskotki. 
Ada śpiewa, naśladując odgłosy wydawane przez podane zwierzę. 

Pokoloruj rysunki maskotek zgodnie z obrazkiem. Zaśpiewaj refren znanej piosenki głosem 
żaby, psa i dinozaura. Pobaw się z kolegami w dyrygenta i orkeistrę.

Rysuj po śladach linii kredką w ulubionym kolorze.

   rege, rege, kum, kum hau, hau, hau  um, um, um
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Posłuchaj rymowanki. Powtórz nazwy instrumentów. Naśladuj wydawane przez nie odgłosy. 

Powtarzaj tekst za osobą dorosłą i jednocześnie wyklaskuj go według podanego rytmu. 

Instrumenty znamy,
na instrumentach gramy:
na trąbce – tra-ta-ta…
na kołatce – klap, klap, klap…
na bębenku – bum, bum, bum…
na grzechotce – trach, trach, trach…

Ram - tam - tam,        ram - tam - tam,              na      bę  -  ben  - ku   gram.
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Zaśpiewaj „muzykę przyrody” za osobą dorosłą. 

Dokończ rysować linie kredkami w odpowiednich kolorach. Nazwij kolory.

wiju, wiju, wiju

tirli, tirli, tirli

plum, plum, plum

dzyń, dzyń, dzyń
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Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, na jakich instrumentach grają muzycy. Spróbuj nazwać każdego 
muzyka. Naśladuj grę na jednym z instrumentów przedstawionych na zdjęciach. 
Podziel rytmicznie nazwy instrumentów. 

Rysuj po liniach rysunków trąbek. 
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Obejrzyj obrazki. Powiedz, czym różnią się ufoludki w każdej parze. 

Rysuj po śladzie drogi UFO lecącego do Ziemi. 
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Obejrzyj obrazek na górze karty. Nazwij kolory poszczególnych części rakiety. Uzupełnij dolny 
obrazek rakiety brakującymi elementami odszukanymi wśród naklejek. 

Pokoloruj rysunki UFO według wzoru. 
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Policz UFO na obrazkach. Obok każdego obrazka narysuj o jedną kreskę więcej niż jest na nim UFO.

Dotykaj kolejnych obrazków rakiet i mów: Rakieta leci w górę, rakieta leci w dół…
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Odszukaj wśród naklejek obrazki rakiet. Naklej je według podanego wzoru (rytmu) 
z poprzedniej karty.

Pokoloruj rysunek według kodu. Nazwij ufoludka. 
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Obejrzyj obrazek. Nazwij przedstawione na nim zwierzęta. Podziel te nazwy rytmicznie 
(na sylaby) z pomocą osoby dorosłej. 

Dokończ rysować pyszczki lwa według wzoru. Pokoloruj je. 
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Wskaż cień lwa, który jest na obrazku. 
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Nazwij zwierzęta przedstawione na zdjęciach. Odszukaj wśród naklejek zdjęcia zwierząt, 
których nazwy rymują się z nazwami zwierząt na karcie. Naklej je obok odpowiednich zdjęć. 

Rozpoznaj, czyja to skóra. Wskaż to zwierzę na karcie.
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Obejrzyj obrazki. Odszukaj na nich zwierzęta. Nazwij te zwierzęta. 

Naśladuj miny małpek. Nazwij emocje, jakie one przedstawiają. 
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Policz zwierzęta na obrazkach. Obok każdego obrazka narysuj o jedną kreskę mniej niż jest 
na nim zwierząt.

Dotykaj palcem kolejnych zdjęć i nazywaj przedstawione na nich ptaki. 
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Odszukaj wśród naklejek zdjęcia ptaków. Dokończ podany rytm według wzoru z poprzedniej 
karty.

Obejrzyj zdjęcia. Nazwij zwierzęta. Powiedz, czym różni się sarna od wróbla. 
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Powtarzaj tekst wierszyka za osobą dorosłą i rysuj po śladzie rysunku parasola bez 
odrywania kredki od kartki. 

Powtarzaj tekst za osobą dorosłą i jednocześnie wyklaskuj go według podanego rytmu. 

Ma -  rzec,         ma - rzec,          pa  -  da        deszcz!

Pada deszcz: kapu, kap.
Wieje wiatr: wiju, wia.

Czasem słońce zjawia się –
taki to marcowy dzień!
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Odszukaj i zaznacz pięć różnic między obrazkami. 

Policz rysunki parasoli. Pokonuj rysunki: pierwszego parasola – na brązowo, drugiego –  
na fioletowo, trzeciego – na pomarańczowo, czwartego – na zielono, piątego – na różowo. 

Ma -  rzec,         ma - rzec,          pa  -  da        deszcz!
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Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, co zobaczyli podczas spaceru dziadek, Ada i Olek. Podziel te nazwy 
rytmicznie (na sylaby) z pomocą osoby dorosłej, łącząc tę czynność z klaskaniem. 

Na każdej kolejnej gałązce narysuj o jedną bazię więcej niż na poprzedniej. 
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Na każdej kolejnej gałązce narysuj o jedną bazię mniej niż na poprzedniej.
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Odszukaj wśród naklejek obrazki: skowronka, przebiśniegów, lecącego bociana. 
Obrazek skowronka naklej na wierzbie, obrazek przebiśniegów – przed wierzbą, 
a obrazek lecącego bociana – nad wierzbą. Dorysuj słońce i trawę. 

Rysuj po śladzie drogi pszczoły do kwitnącej wierzby. 
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Obejrzyj obrazek bociana w pętli. Odszukaj i zaznacz te obrazki ptaków, które wyglądają 
tak samo jak wzór. 

Obejrzyj obrazki. Naśladuj miny i ruchy żabek przedstawionych na obrazkach. 
Nazwij emocje, jakie one przedstawiają.
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Obejrzyj obrazki. Powiedz, co robią ptaki wiosną. 

Dokończ rysować ptaki według wzoru.
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Rysuj po śladach linii rysunków krokusów. Pokoloruj jeden kwiat na fioletowo.

Obejrzyj zdjęcia kwiatów kwitnących wczesną wiosną. 
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Rysuj po śladzie rysunku koszyka. Pokoloruj rysunek. Odszukaj wśród naklejek obrazki, 
które przedstawiają to, co może się znaleźć w wielkanocnym koszyczku. Naklej je w koszyku. 

Dotykaj palcem kolejnych obrazków pisanek i nazywaj ich kolory.
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Dokończ kolorować rysunki jajek według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 

Połącz liniami rysunki pisanek od najmniejszego do największego. Pokoloruj największą 
pisankę. 
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Przeczytaj tekst z osobą dorosłą. Ona będzie czytała wyrazy, a ty będziesz mówić nazwy 
obrazków.

Nazwij ciasta przedstawione na obrazkach. 

 i  pomagają   w przygotowaniu 

świątecznego śniadania. Olek położył na stole  , 

Ada – . Potem wspólnie ułożyli w  wykonane 

przez siebie  . Tata położył , 

,  . Mama przyniosła . Wtedy 

przyszli goście – i . Przynieśli  i piękną 

. Śniadanie się rozpoczęło.
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Obejrzyj rysunki pisanek. Ozdób tak samo rysunki jajek. 

Rysuj po śladach rysunków laseczek.
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Czyje to ogony? Nazwij zwierzęta, do których należą ogony. Pokoloruj ich rysunki. 
Naśladuj głosy tych zwierząt.

Dokończ rysunki świnek według podanego wzoru. 
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Nazwij zwierzęta przedstawione na zdjęciach. Podziel ich nazwy rytmicznie (na sylaby). 
Odszukaj wśród naklejek zdjęcia młodych osobników tych zwierząt. Naklej je obok rodziców. 
Naśladuj głosy zwierząt przedstawionych na zdjęciach – młodych i dorosłych. 

Dorysuj kaczuszkom wodę. Pokoloruj ją. 
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– Kuku, kuku! – echo niesie.   O! Zbierają już butelki
To kukułkę słychać w lesie.   i zakrętki, i papierki.
– Kuku, czekam! Kuku, dzieci!  Wiedzą, że ze szkiełka w lesie
Czy sprzątniecie swoje śmieci?  straszny pożar się rozniesie!
Płaczą sarny i jeżyki:    Hyc! Wyskoczył zając Kicek.
– Ach! Zamienią las w śmietniki!  – Chcecie poznać tajemnicę?
Rudy lisek wyszedł z norki.   Każdy maluch las szanuje
– Dzieci to są mądre stworki.   i porządku w nim pilnuje.

Posłuchaj wiersza. Co mówią o dzieciach zwierzęta?
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Wie, że drzewo i roślina   Przecież wtedy mrówki płaczą!
oczyszczają dym z komina.   Odezwała się sarenka:
– Prawda – szepnął wilczek młody.  – Pamiętają o ziarenkach,
– Dzieci bronią swej przyrody.  w zimie dokarmiają ptaki.
Nikt nie goni nas z patykiem   Lubią nas te przedszkolaki!
i nie płoszy zwierząt krzykiem.  Cieszmy się więc do rozpuku
Po mrowiskach też nie skaczą.  i śpiewajmy: Kuku, kuku!

A. Widzowska Strażnicy przyrody
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Opowiedz, co robi Olek z rodziną w ogrodzie babci i dziadka. Dokończ kolorować obrazek. 

Rysuj po śladach rysunków kwiatów tulipana. 
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Czy znasz kwiaty przedstawione na zdjęciach? Nazwij je z pomocą osoby dorosłej. 
Opowiedz, na podstawie tulipana, z czego składa się roślina. Czego potrzebuje roślina, 
aby rosnąć? Pokoloruj rysunek tego kwiatka, który najbardziej lubisz.

Pokoloruj rysunki kwiatów tulipana.
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Obejrzyj zdjęcia na kartach. Nazwij pojazdy znajdujące się obok dużych zdjęć. Czy traktor 
kojarzy się z miastem, czy z wsią? Odszukaj wśród naklejek zdjęcia kojarzące się z miastem lub 
wsią. Naklej je w odpowiednich miejscach na kartach.

Rysuj po śladzie rysunku płotu.
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Powiedz, które zdjęcie przypomina twoją miejscowość. Naklej na tym zdjęciu serduszko 
odszukane wśród naklejek.

Pokoloruj rysunki samochodów. 
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Rysuj po śladach rysunku flagi. Pokoloruj rysunek tak, aby wyglądał jak flaga Polski. 

Rysuj po śladach rysunków pierogów. Polska słynie z pierogów. Jakie lubisz pierogi?
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Olek i jego rodzina mieszkają w Warszawie. Kochają swoje miasto, ale każde z nich ma swoje 
ulubione miejsce w stolicy. Rysuj po ramce zdjęcia przedstawiającego miejsce, w którym 
najchętniej byś się znalazł. 

Rysuj po śladach rysunków budynków.

Ada

Olek

mama i tata
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Pokoloruj rysunek herbu Warszawy według podanego wzoru.

Obejrzyj obrazek. Odszukaj wśród elementów znajdujących się obok obrazka ten, który 
nie pasuje.
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Obejrzyj zdjęcie na górze karty. Potem obejrzyj zdjęcie na dole karty. Odszukaj wśród naklejek 
brakujące fragmenty zdjęcia z dołu karty. Naklej je w odpowiednich miejscach. 

Rysuj po śladzie rysunku fal na rzece Wiśle. 
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Dokończ kolorować rysunek.

Policz żabki w stawie na każdym obrazku. Za każdym razem podskocz jak żabka – tyle razy, 
ile było żabek na obrazku. 
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Obejrzyj obrazek. Powiedz, co dzieje się na łące. Policz żaby, pszczoły, motyle, bociany. 
Na dole karty zaznacz ich liczbę – narysuj przy obrazkach odpowiednią liczbę kropek. 

Obejrzyj pierwszy obrazek wianka. Odszukaj taki sam wianek wśród pozostałych obrazków.

45



Obejrzyj obrazek. Powiedz, co na łące robią: dziadek, babcia, mama, tata, Ada i Olek. 

Nazwij przedmioty przedstawione na zdjęciach. Powiedz, do czego służy każdy z nich. 
Podziel rytmicznie (na sylaby) ich nazwy.
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Obejrzyj zdjęcia. Nazwij przedstawione na nich zwierzęta. Podziel te nazwy rytmicznie 
(na sylaby). Pokoloruj ramki zdjęć.

Rysuj po śladach rysunków ślimaków. 
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mama tata

siostra brat

Przeczytaj podane wyrazy z osobą dorosłą. Narysuj w ramkach nad wyrazami swoją mamę, 
swojego tatę. Narysuj też siostrę, brata – jeśli ich masz.

Nazwij członków rodziny Olka. Potem wymień członków swojej rodziny.
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Rysuj po szarych liniach obrysowujących rysunki prezentów dla mamy i taty. 
Pokoloruj wybrany prezent. Podziel rytmicznie (na sylaby) nazwy prezentów. 

Pokoloruj rysunki serduszek według wzoru. 
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Obejrzyj obrazki. Powiedz, co robi mama Olka i Ady. Odszukaj wśród naklejek zdjęcia 
przedmiotów potrzebnych do wykonywania tych czynności. Naklej je pod odpowiednimi 
obrazkami.

Rysuj po śladach rysunku falbanki.
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Obejrzyj obrazki. Powiedz, co robi tata Olka i Ady. Odszukaj wśród naklejek zdjęcia tego, 
co jest potrzebne do wykonywania przedstawionych czynności. Naklej je pod odpowiednimi 
obrazkami. 

Nazwij przedmioty przedstawione na zdjęciach. Powiedz, do czego są one potrzebne. 
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Posłuchaj imion dzieci odczytanych przez osobę dorosłą. Powtórz je. Narysuj drogi dzieci 
do piaskownicy. 

Rysuj po śladach rysunków. Co one przedstawiają?

Bongi

Inez

Ami

Olek
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Posłuchaj, jakie babki z piasku zrobiły dzieci: Olek – 3 autka, 1 jabłko, 1 rybkę; Ada – 4 rybki, 
1 jabłko; Bongi – 1 autko, 4 jabłka; Ami – 2 rybki, 3 jabłka; Inez – 2 autka, 2 jabłka, 1 rybkę. 
Odszukaj wśród naklejek buzie dzieci. Naklej je w kołach obok odpowiednich obrazków babek 
z piasku. 

Wskaż obrazki przedstawiające foremki, których dzieci użyły do zrobienia babek z piasku. 
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Pokoloruj rysunki wiaderek i łopatek według podanego wzoru.

Nazwij kolory wiaderek. Pozostałe rysunki pokoloruj na taki kolor, jaki mają: niebo, słońce, 
pomidor.
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Rysuj po śladach rysunków zabawek. Każdy rysunek pokoloruj kredką w innym kolorze. 

Posłuchaj zagadek. Podaj nazwy zabawek.

Piasku do niego nasypiesz.   Można po niej chodzić,
Wody do niego nabierzesz.   można z nią poskakać.
Gdy wybierasz się nad morze,     To dobra zabawka
na pewno je zabierzesz.    dla dziewczynki,
       (wiaderko)  ale też dla chłopaka.
           (skakanka)
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Olek i Ada jadą z rodzicami na wakacje. Mama spakowała ubrania do wspólnej walizki. Olek i Ada 
spakowali swoje plecaki. Obejrzyj obrazki i powiedz, co spakował Olek, a co spakowała Ada. 
Co na wakacjach będzie robiło każde z nich?

Rysuj po śladzie linii rysunku.
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Rysuj po śladach szarych linii rysunku.

Rysuj po śladach rysunków rybek.
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Pokoloruj rysunki figur dwoma wybranymi kolorami kredek według podanego wzoru. 
Nazwij kolory, których użyłeś. Policz figury. Wskaż największą figurę, a potem – najmniejszą. 
Czy figury wewnątrz coś ci przypominają?

Policz obrazki: wiaderek, grabek, łopatek, foremek. Czego jest najwięcej? Czego jest najmniej?
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Obejrzyj obrazki. W każdym szeregu skreśl obrazek, który nie pasuje do pozostałych.

Obejrzyj zdjęcia. Które z nich nie pasuje do pozostałych? Dlaczego?

59



Rysuj po śladach szarych linii rysunków tych przedmiotów, które można zabrać na wakacje. 

Nazwij miejsca przedstawione na zdjęciach. W które z tych miejsc chciałbyś pojechać 
na wakacje?
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Przeczytaj tekst z osobą dorosłą. Ona będzie czytać wyrazy, a ty – mówić nazwy obrazków.

Nazwij przedmioty. Czy kojarzą ci się z wakacjami?

Olek i Ada w wakacje wybierają się nad .

Potem pojadą na wieś do .

Będą chodzili do  na , , , 

kąpali się w , zwiedzali okolicę  

.

Po wakacjach z radością wrócą do . 

Żegnają was .
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Rysuj po szarych liniach rysunków domów.

Powiedz, kto jest przedstawiony na zdjęciach. Rysuj po szarych liniach, a dowiesz się, jak mogą 
wyglądać domy tych osób.
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Photography (sroka – naklejka), Dirk M. de Boer (słoń), Rusla Ruseyn (koń – naklejka), nattanan726 (tygrysy), 
Soru Epotok (lisy – naklejka), Vibe Images (fragment skóry słonia), jeep2499 (fragment skóry tygrysa), MyIma-
ges – Micha (fragment skóry foki), Ondrej Prosicky (fragment upierzenia pingwina), s. 19: MilanB (sarna), Bernd 
Wolter (wróbel), Eric Isselee (sowa, wróbel), s. 22: Real PIX (przebiśniegi), l. akhundova (kra na rzece), Predrag 
Lukic (krokusy), Dr Ajay Kumar Singh (skowronek), s. 23: Konrad Weiss (bazie wierzbowe), Alexey73 (kwitnąca 
leszczyna), zagorodnaya (bociany), s. 27: Olga Lipatova (zawilce), Miroslav Fechtner (przylaszczki), s. 33: smereka 
(krowa), Damian Palus (cielaczek – naklejka), Guy J. Sagi (kura), DenisNata (kurczątko – naklejka), jjvxphotography 
(kaczka), Anneka (kaczątko – naklejka), Alexander Raths (świnia), LittlePerfectStock (prosiaczek – naklejka), s. 37: 
Kris.Tyna (tulipan), S.O.E (narcyz), 12photography (żonkil), s. 38: Marko25 (mała wioska), natureman30 (duża 
wieś), Vadym Wedmov (traktor), Ivonne Wierink (kury – naklejka), Ewa Studio (krowy – naklejka), DmyTo (wóz 
z koniem – naklejka), s. 39: Dziewul (Kołobrzeg), Lukasz Stefanski (Wrocław), Foto-Ruhrgebiet (sygnalizator 
świetlny – naklejka), Martyn Jandula (tramwaj), Nataly Reinch (ulica – naklejka), Radu Bercan (park – naklejka), 
s. 41: makalex69 (metro w Warszawie), s. 43: Grand Warszawski (Warszawa), s. 47: shaftinaction (biedronka), 
Lonspera (motyl), artcasta (ślimak), Rudmer Zwerver (żaba), Volker Rauch (osa), P.V.R.Murty (skowronek), s. 47: 
StudioSmart (aparat fotograficzny), Feng Yu (lornetka), Vitaly Korovin (lupa), netopaek (mikroskop), naklejki 
do s. 48: Elena Arkadova (suszarka), Neamov (mop), vkrosh (żelazko), naklejki do s. 51: Maud (nóż), Atstock 
Productions (koszula), totophotos (golarka), s. 51: Maxx-Studio (telefon komórkowy), Ljupco Smokovski (kask 
rowerowy), GraphicsRF (latarka), Phant (długopis), s. 59: Sergiy Kuzmin (rower, hulajnoga), Rawpixel.com (sa-
mochód osobowy, motocykl), s. 60: Foto-Migawki MD (góry), Doin (plaża), 
East News: s. 43 (pomnik Syrenki, pomnik F. Chopina w Warszawie).
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