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KARTA 1. Kolorowe liście
Przygotuj: kartę pracy z rysunkami liści, bibułę w kolorach jesiennych liści, klej.

• Wypchnij z karty nacięte rysunki liści. 
• Bibułę podziel na niewielkie kawałki. 
• Na karcie widzisz puste miejsca po wypchanych rysunkach liści.
• Podklej każde miejsce różnokolorową bibułą. Wszystkie liście podklej tylko z białej strony.
• Twoje liście będą wyglądały najpiękniej, kiedy ustawisz kartę pracy pod słońce. Kolory bibuły będą podświetlone i jesienne liście będą 

bardzo ładne. (Można przykleić je na szybach i ozdobić salę przedszkolną).

KARTA 2. Pan jeżyk
Przygotuj: kartę pracy z rysunkiem jeża, kawałek włóczki w dowolnym kolorze, kredki, taśmę klejącą lub klej, naklejki (jabłko, grzyb).

• Za pomocą kredki wypchnij wszystkie nacięte kółeczka tak, aby nad grzbietem jeża pojawiły się otworki.
• Przewlecz włóczkę przez pierwszy otworek i podklej taśmą klejącą lub klejem jej początek na drugiej stronie karty. 
• Przewlekaj włóczkę przez dowolne otwory. Jej fragmenty będą wyglądały jak igły na grzbiecie jeża. Podklej końcówkę włóczki na dru-

giej stronie karty klejem lub taśmą klejącą.
• Jeśli chcesz  – dorysuj jeżowi więcej igieł i naklej naklejki.

KARTA 3. Ramka na rodzinną fotografię
Przygotuj: kartę pracy z obrazkiem ramki (do wycięcia i sklejenia), klej, nożyczki, rodzinną fotografię.

• Wytnij ramkę i podstawkę wzdłuż szarych linii. Złóż ramkę na pół.
• Wyjmij nacięty prostokąt. Sklej ramkę w miejscu zaznaczonym na drugiej stronie (na szaro).  
• Posmaruj prostokąt podstawki klejem w zaznaczonym miejscu, przyklej go z tyłu ramki i zagnij tak, aby ramka mogła stać.
• Włóż w ramkę fotografię przedstawiającą twoją rodzinę.

KARTA 4. Idzie zima… ze śniegiem
Przygotuj: kartę pracy z rysunkiem szalika i czapki, papier kolorowy, bibułę, klej, nożyczki. 

• Wypchnij nacięte rysunki szalika i czapki. Wypchnij z końców szalika nacięte kółeczka – otwory.
• Potnij bibułę i papier kolorowy na paski. 
• Przyklej paski z papieru kolorowego wzdłuż lub w poprzek szalika i czapki. 
• Przez otwory w szaliku przeciągnij paski bibuły. Przyklej je lub przywiąż do szalika. 
• Zrób z bibuły małe kulki lub jedną większą kulkę. Przyklej je (ją) tam, gdzie widzisz rysunek pompona czapki.
• Strój na zimę jest gotowy!

KARTA 5. Zima i zwierzęta
Przygotuj: kartę pracy z obrazkiem karmnika i ptaków, watę lub białą bibułę, klej, ziarna słonecznika, kaszę, sznurek, nożyczki.

• Wyciągnij nacięte kształty karmnika i ptaków.
• Udekoruj karmnik śniegiem z waty. Przyklej karmę i obrazki ptaków z dwóch stron karmnika.
• Przełóż sznurek przez otwór na górze karmnika. Powieś karmnik w wybranym miejscu.

KARTA 6. Bukiet dla babci i dziadka
Przygotuj: kartę pracy z obrazkiem bukietu dla babci i dziadka, klej, nożyczki, naklejki z obrazkami główek kwiatów i kokardy.

• Wypchnij z karty nacięty bukiet.
• Złóż jego boczne, odstające części do środka wzdłuż ciemnych linii. Nałóż je na siebie i sklej, tak aby powstała kieszonka.
• Na górze przyklej kolorowe naklejki – kwiaty. Do kieszonki możesz włożyć świeże kwiaty lub słodycze dla babci i dziadka.
• W wybranym miejscu naklej obrazek kokardy. 

KARTA 7. Kolorowa sowa
Przygotuj: kartę pracy z serduszkami różnej wielkości i innymi elementami, z instrukcją ułożenia z nich sowy, karton A4 w niebieskim kolorze, 
klej.

• Wypchnij z karty pracy nacięte serduszka. Ułóż je na niebieskim kartonie. 
• Przyklej serduszka lub ich połowy w odpowiednich miejscach na kartonie, według instrukcji, tak aby otrzymać obrazek sowy.
• Przyklej we właściwym miejscu obrazki oczu sowy. 

KARTA 8. Pan bocian
Przygotuj: kartę pracy z obrazkiem bociana – do złożenia, w dwóch częściach, czarną bibułę, klej.

• Wypchnij nacięte części obrazka bociana. 
• Połącz części: tułów bociana ze skrzydłami – przełóż dziób i tułów bociana przez nacięcia na skrzydłach.
• Wyrywaj małe kawałki czarnej bibuły. Przyklejaj je w odpowiednich miejscach na obrazku bociana.



KARTA 9. Wielkanocne motywy
Przygotuj: kartę pracy z obrazkami: kurczaka wielkanocnego i skrzydeł, piórka, klej, nożyczki.

• Wypchnij kształt kurczaka, zagnij wzdłuż linii i sklej według rysunku poglądowego.
• Wypchnij nacięte skrzydła, zagnij, posmaruj klejem miejsca zaznaczone paskami i przyklej po bokach kurczaka. 
• Przygotowane piórka przyklej w wybranym miejscu (np. z tyłu).

KARTA 10. Ptak cudak z recyklingu
Przygotuj: kartę pracy z elementami obrazka ptaka cudaka, klej, plastikową butelkę o pojemności 0,33 l, kolorową bibułę, piórka.

• Odkręć korek butelki. Wypełnij butelkę skrawkami kolorowej bibuły.
• Wypchnij z karty nacięte elementy obrazka ptaka cudaka i przyklej w miejscach wskazanych w instrukcji. 
• Naklej obrazki oczu i piór w wybranych przez siebie miejscach.

KARTA 11. Najpiękniejszy dom
Przygotuj: kartę pracy z rysunkiem domu, kredki, naklejki – obrazki okien i drzwi, czerwoną bibułę, klej, nożyczki.

• Wypchnij z karty nacięte części domu. 
• Pokoloruj dom kredkami, przyklej dach z czerwonej bibuły i komin.
• Naklej we właściwych miejscach brakujące obrazki okien i drzwi. 
• Złóż dom według instrukcji.

KARTA 12. Bukiet dla mamy i taty
Przygotuj: kartę pracy z kolorowymi kołami, obrazkiem wazonu, klej, kolorowy karton, kredki.

• Wyjmij z karty nacięte kształty. 
• Przyklej obrazek wazonu na dole kartonu. Możesz udekorować wazon kredkami.
• Zaginaj koła według instrukcji i układaj z nich kwiaty nad dzbankiem.
• Potem przyklej ułożone kwiaty i dorysuj im łodyżki.

KARTA 13. Astry marcinki (michałki)
Przygotuj: kartę pracy z rysunkiem bukietu astrów marcinków, bibułę – żółtą, fioletową i zieloną, małe, plastikowe zakrętki, zielone flamastry 
lub kredki, klej.

• Wyklej płatki kwiatów kawałkami fioletowej bibuły. 
• Potem w środku każdego kwiatka przyklej zakrętkę i wypełnij ją kulką z żółtej bibuły (kulkę możesz przykleić). 
• Pokoloruj łodyżki kredkami lub flamastrami w różnych odcieniach zieleni. Zrób liście z zielonej bibuły i przyklej na kartce. 
• Jesienny bukiet astrów jest gotowy.

KARTA 14. Moja droga do przedszkola
Przygotuj: kartę pracy z obrazkiem przedszkola, flamastry i kredki.

• Pokoloruj białe miejsca na karcie na odpowiednie kolory.
• Przyklej w wybranych miejscach na karcie naklejki z obrazkami osób dorosłych i dzieci.
• Przyklej w odpowiednim miejscu naklejkę z obrazkiem samochodu.

KARTA 15. Przetwory na zimę
Przygotuj: kartę pracy z rysunkami słoików, naklejki (etykiety na słoiki – kompot ze śliwek, pomidory w zalewie, ogórki kiszone – z obrazkami 
owoców i warzyw), dwie połowy ziemniaka, korek do robienia pieczątek, farby plakatowe. 

• Na karcie pracy widzisz trzy rysunki słoików. Będą w nich przetwory na zimę – kompot ze śliwek, pomidory w zalewie i ogórki kiszone.
• Pierwszy słoik wypełnij śliwkami. Umocz korek w fioletowej farbie i obijaj go, tworząc obrazki śliwek dotąd, aż wypełnisz słoik w całości.
• Drugi słoik wypełnij czerwonymi pomidorami. Połowę ziemniaka umocz w czerwonej farbie i odbijaj na rysunku słoika.
• Trzeci słoik należy wypełnić ogórkami. Drugą połowę ziemniaka podziel znowu na pół, umocz w zielonej farbie i odbijaj na rysunku 

słoika. 
• Gdy farba wyschnie, naklej na rysunkach słoików odpowiednie naklejki.

KARTA 16. Żółte kalosze
Przygotuj: kartę pracy z obrazkiem żółtych kaloszy, farby plakatowe, wodę w naczyniu, mokre chusteczki, ręczniki papierowe, korek lub 
patyczki kosmetyczne.

• Korek lub patyczek umocz w niebieskiej farbie. Odbijaj korek lub maluj nim linie na obrazku każdego żółtego kalosza. Wykonaj palcem 
wzór na kaloszach. 

• Odbijaj korek lub maluj nim linie jeszcze raz, używając farby w jaśniejszym kolorze niż poprzednio. 
• Namaluj korkiem lub patyczkiem kosmetycznym na karcie krople padającego deszczu i wodę w kałuży.



KARTA 17. Mój dom
Przygotuj: kartę pracy z rysunkiem okna twojego domu, kredki, kolorową bibułę, klej, nożyczki, naklejki z obrazkami kwiatów w doniczkach.

• Wytnij rysunek okna. Nie jest on skończony. 
• Przyklej w odpowiednim miejscu pomarszczone firanki z bibuły w wybranym kolorze.
• Naklej doniczki z kwiatami. 
• Pokoloruj ramę okienną.

KARTA 18. Choineczka
Przygotuj: kartę pracy z zielonymi kwadratami (do wycięcia i złożenia), nożyczki, klej, kolorową bibułę.

• Wytnij zielone figury (kwadraty). Złóż je i sklej według instrukcji, tak by powstała choinka.
• Udekoruj choinkę kulkami zrobionymi z bibuły w wybranych kolorach.  
• Wytnij gwiazdkę wzdłuż linii koła. Przyklej ją na czubku drzewka. 

 
KARTA 19. Nie jesteśmy sami w kosmosie
Przygotuj: kartę pracy z obrazkiem rakiety, bibułę, folię aluminiową, nożyczki, klej, naklejki – okna.

• Wytnij obie części rakiety.
• Natnij w miejscach zaznaczonych szarą linią i połącz ze sobą według instrukcji.
• Udekoruj rakietę naklejkami, bibułą i folią aluminiową.

KARTA 20. Czerwony Kapturek
Przygotuj: kartę pracy z rysunkami postaci z baśni: Czerwonego Kapturka, wilka, babci i gajowego, cztery sztywne rurki do napojów, klej 
magic, kredki i flamastry, nożyczki.

• Wytnij z karty nacięte rysunki postaci z baśni. Pokoloruj je kredkami i flamastrami. 
• Z tyłu każdej sylwety postaci z baśni przyklej rurkę klejem magic. 
• Masz już kukiełki. Teraz możesz zrobić przedstawienie.

KARTA 21. Muzyka wokół nas
Przygotuj: kartę pracy z figurami geometrycznymi, z których można ułożyć trąbkę, i małym obrazkiem trąbki (z takich figur), granatowy 
karton, klej, nożyczki. 

• Wytnij z karty poszczególne figury – części trąbki. 
• Przyjrzyj się obrazkowi instrukcji. 
• Ułóż swoją trąbkę z figur na granatowym kartonie. Przyklej ją na nim tak, aby jak najbardziej przypominała prawdziwy instrument.

KARTA 22. Wesoła zebra
Przygotuj: kartę pracy z rysunkiem głowy zebry, naklejkę – obrazek oczu i pyszczka zebry, czarną farbę, pędzel, nożyczki, klej.

• Namaluj czarną farbą, za pomocą pędzla, paski na rysunku zebry. 
• Naklej zebrze obrazek oczu i pyszczka.
• Wytnij obrazek zebry, złóż wzdłuż pionowej, środkowej linii na pół i sklej w zaznaczonym miejscu (na drugiej stronie kartki).  

Włóż dłoń w otwór, który powstał. Przywitaj się z zebrą. 

KARTA 23. Słońce i deszcz
Przygotuj: kartę pracy z rysunkiem konturowym słońca, chmur, kropli deszczu, kredki – żółtą i niebieską, watę kosmetyczną, niebieską lub 
białą plastelinę, klej.

• Pokoloruj tło na niebiesko, a rysunek słońca na żółto.
• Przyklej watę na rysunkach chmur. 
• Przyklej krople z plasteliny w wyznaczonych miejscach.

KARTA 24. Pisklęta w gnieździe
Przygotuj: kartę pracy z obrazkiem koła, z trzema rysunkami piskląt, szary papier, klej, nożyczki, kredki.

• Wytnij nacięte koło i rysunki piskląt.   
• Wycinaj z szarego papieru paski – gałązki i trawę – z których powstanie gniazdo.  
• Przyklejaj paski na kole, tworząc gniazdo.  
• Pokoloruj pisklęta i przyklej je w gnieździe. 



KARTA 25. Wiosna na wsi. Rodzina świnek
Przygotuj: kartę pracy z częściowo pokolorowanymi obrazkami: mamy świnki i trzech prosiaczków, kredki, klej, różową włóczkę.

• Wytnij z karty częściowo pokolorowane obrazki świnek i dokończ je kolorować na różowo.
• Złóż i sklej świnki według instrukcji tak, aby można było je postawić (w stadzie).
• Przyklej świnkom zakręcone ogonki z włóczki.
• Nazwij każdą świnkę imieniem, jakie podpowie ci fantazja.

KARTA 26. Flaga Polski
Przygotuj: kartę pracy z rysunkiem flagi i obrazkiem drzewca, kredki, nożyczki, klej.

• Wytnij elementy – flagę i drzewce. 
• Pokoloruj flagę na czerwono w odpowiednim miejscu.
• Sklej ze sobą odpowiednio dwie części: flagę i drzewce.

KARTA 27. Maki i chabry
Przygotuj: kartę pracy z obrazkami główek chabrów i maków, jasnozielony karton A4, klej, ciemnozieloną kredkę lub ciemnozielony flama-
ster (albo farbę i pędzel), nożyczki.

• Wytnij obrazki główek kwiatów.
• Zagnij je w odpowiednich miejscach i przyklej na kartonie.
• Dorysuj lub domaluj kwiatom łodyżki i łąkę – trawy i inne rośliny. 

KARTA 28. Autobus na wakacyjne podróże
Przygotuj: kartę pracy z częściowo pokolorowanym obrazkiem autobusu i z kołami, kredki, naklejki, klej, ciemny karton, nożyczki.

• Wytnij z karty obrazek autobusu, dokończ go kolorować. Naklej okienka z wizerunkami dzieci i kwiatowe ozdoby.
• Złóż autobus według rysunku poglądowego, tak aby można było go postawić.
• Zrób z kolegami szosę z ciemnego kartonu. Ustawcie na niej wasze autobusy.
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