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Obejrzyj herby miast: Gdańska, Łodzi, Katowic. Narysuj herb swojej miejscowości. 
Jeżeli twoja miejscowość nie ma herbu to go wymyśl.

Przyklej w ramce widokówkę, zdjęcie lub narysuj miejsce ze swojej miejscowości. Ozdób ramkę 
według własnego pomysłu.
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Rysuj domy po śladach. Dorysuj okna.

Rysuj po śladach – od obrazków dzieci do zdjęć. Powiedz, gdzie mieszka każde dziecko.
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Dokończ rysować samochody według wzoru. Pokoloruj rysunki.

Rysuj po swojej drodze do przedszkola. Narysuj to, co mijałeś po drodze. Opowiedz o swojej 
drodze.
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Przeczytaj z nauczycielem wyraz miasto. Odszukaj wśród naklejek obrazki kojarzące się 
z miastem. Naklej je w ramkach. 

Posłuchaj, co mówią dzieci o swoich domach. Wskazuj odpowiednie zdjęcia. 

Dom jest w Zalesiu,
małej wsi obok dużego lasu.

To dom parterowy.

Dom jest we Wrocławiu. 
Wrocław to wielkie miasto
z tramwajami, autobusami.

Dom to wieżowiec. 

Dom jest w Nysie.
Nysa to małe miasto.

Dom to blok z balkonem.

Dom jest w stolicy, 
oddalony od centrum. 
Niedaleko jest ulica,
a na niej pełno aut.
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Przeczytaj z nauczycielem wyraz wioska. Odszukaj wśród naklejek zdjęcia kojarzące się 
z wioską. Naklej je w ramkach. 

Narysuj swój dom z otoczeniem. Podaj nazwę swojej miejscowości. Określ, czy to jest miasto, 
czy wioska. 

wioska
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Rysuj szlaczek po śladzie.  

W każdej parze pokoloruj to, co jest cięższe.
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Dokończ rysunki wag według wzoru. Pokoloruj je.

Obejrzyj obrazki. Pokoloruj tyle kwadracików obok rysunków misia i lalki, ile jest odważników 
na szalkach podczas ich ważenia. Co jest cięższe – miś czy lalka?

Przeczytaj z nauczycielem.

To wagi:

9



Narysuj obok takie same wzory jak podane. 

Narysuj w polach odpowiednią liczbę małych kół (w każdym o jedno mniej). 
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Obejrzyj obrazek przedstawiający koła nałożone na siebie. Pokoloruj rysunki kół 
na odpowiednie kolory.

Dokończ rysować kwiatki według wzoru. Pokoloruj rysunki.
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Rysuj szlaczek po śladzie.

Obejrzyj zdjęcia. Przeczytaj z nauczycielem. Pokoloruj ramki zdjęć.

To jest Polska.
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Rysuj szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie.

To jest Polska.
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Przeczytaj z nauczycielem nazwy. Wyjaśnij, co oznaczają. 

Rysuj po śladzie drogę samochodu jadącego do miasta Nysa.

Bałtyk

Wisła

stolicaOdra

Tatry
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Pokoloruj rysunki flagi i godła Polski (według wzoru). 

Nysa

Rysuj po śladzie drogę samochodu jadącego do miasta Nysa.
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Rysuj szlaczek po śladzie.

Obejrzyj zdjęcie. Przeczytaj z nauczycielem podpis. Podaj nazwę stolicy. Posłuchaj nazw 
najciekawszych miejsc w Warszawie według Olka.

stolica Polski

zamek

pałac

ulica

metro
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Rysuj szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie.

Obejrzyj zdjęcie. Rysuj po śladach fal rzeki Wisły.
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Odszukaj na dużym zdjęciu fragmenty umieszczone na dole karty. Narysuj w białych kołach 
kropki – numery tych fragmentów. 
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Obejrzyj zdjęcia pomników warszawskiej Syrenki.

Pokoloruj rysunek według podanego kodu.
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Dokończ rysunki według wzorów.

Rysuj szlaczek po śladzie.
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Dorysuj kwiaty tak, żeby w każdym kolejnym wazonie było ich o 1 więcej. Pokoloruj rysunki 
wazonów i kwiatów. 

Słuchaj i rysuj. Odpowiedz na pytanie.

Tata kupił cztery pączki. Potem, po namyśle, kupił jeszcze dwa 
pączki.

Ile pączków kupił tata?

Rysuj szlaczek po śladzie.
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W każdym kolejnym polu narysuj o jeden kwiatek więcej niż w poprzednim.

Uzupełnij pętle według podanych kodów.

22



W każdym kolejnym polu narysuj o jeden kwadrat mniej niż w poprzednim.

Obejrzyj kwadraty z pokolorowanymi polami. Pokoloruj te same miejsca w kwadratach 
po prawej stronie karty. 
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Polska

Rysuj szlaczek po śladzie.

Na obrazku mapy Europy kolorem niebieskim zaznaczono państwa należące 
do Unii Europejskiej. Przeczytaj napis z nauczycielem. Wskaż Polskę na mapie.

To mapa Europy.
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Rysuj szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie.

Przeczytaj wspólnie z nauczycielem nazwy państw. Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, z czego są 
słynne te państwa. Narysuj, z czego słynie Polska.

Holandia

Grecja

Polska
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Pokoloruj rysunek flagi Unii Europejskiej.

Pokoloruj według wzoru rysunki flag wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

tu rysunek konturowy 
       
 flaga UE

Rysuj szlaczek po śladzie.
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Przeczytaj z nauczycielem nazwy wybranych państw Unii Europejskiej. Posłuchaj o znanych 
miejscach w tych państwach.

Francja

Włochy

Niemcy

Finlandia

Rysuj szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie.
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Przeczytaj wyrazy z nauczycielem. Odszukaj te wyrazy obok i pokoloruj kartoniki, na których 
się znajdują. 

trawa oset lato łodyga

biedronka skowronek maki kwiat

motyl kret woda rosa

motyl słonko jaskier ważka

rumianek stokrotka krwawnik żaba

motyl

trawa

jaskier

maki

kret

Rysuj po śladzie drogę motyla do stokrotki.

Rysuj po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 
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Rysuj po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 

Posłuchaj nazw części mniszka pospolitego zwanego dmuchawcem. Powtórz je. 
Pokoloruj rysunek.

pączek

liść

łodyga

kwiat

nasiona

korzenie
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Powiedz, co się dzieje na łące. Policz i zaznacz pod obrazkiem: ile jest dziewczynek, ilu chłopców, 
ile jest piłek, koców, ile latawców, motyli, ślimaków, ptaków, żab i lup.
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Przypomnij, jakie kolory powstaną ze zmieszania tych barw. Pokoloruj białe plamy 
na odpowiednie kolory.

Pokoloruj rysunek. Użyj tylko kredek  i . 
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Pokoloruj rysunek zgodnie z kolorami kropek.

Powiedz tekst za nauczycielem w rytmie wystukiwanym przez niego na bębenku. 

Łąka to miejsce    w którym można
ukochane przez trawę,   o wszystkim zapomnieć,
kwiaty i małe zwierzęta.   obserwując lot motyla
Łąka to miejsce,     lub licząc kopce kreta.
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Pokoloruj rysunek. Opowiedz o nim.

Rysuj po śladach drogi biedronki.

Nazwij kwiaty przedstawione na zdjęciach. 
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Obejrzyj obrazki. Zaznacz na dolnym obrazku sześć różnic między nimi.

Naklej w pustych polach zdjęcia kwiatów odszukane wśród naklejek – według podanego 
wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.
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Rysuj po śladach motyli. Pokoloruj rysunki. 

Nazwij zwierzęta narysowane na klockach. Odszukaj wśród naklejek ich zdjęcia. Naklej zdjęcia 
po prawej stronie, na klockach o takim samym kształcie, jaki mają klocki z obrazkami. 
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To rysunki dżdżownic. Powtórz ich nazwę. Pokoloruj rysunki. Czy wiesz, dlaczego 
dżdżownice są pożyteczne?

Uzupełnij pętle odpowiednimi obrazkami zwierząt, roślin (odszukanymi wśród naklejek) tak, 
aby w każdej z nich było po sześć obrazków.
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Posłuchaj zagadek. Narysuj w ramkach ich rozwiązania. Ułóż zagadkę o innym mieszkańcu 
łąki i przedstaw ją kolegom. 

Dokończ rysować biedronki według wzoru. Pokoloruj rysunki.

Jestem dużym ptakiem.  
Zjadam żaby tylko wtedy, 
gdy nie ma nic innego.

Jestem mała i zielona.
Woda to ulubione
miejsce mojego
pobytu.

Jestem mała, 
ale pracowita.
Moim domem
jest mrowisko.
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Obejrzyj zdjęcia. Opowiedz o biedronkach.

Odszukaj ukryte biedronki. Ile ich jest? Pokoloruj biedronki, a potem – cały rysunek. 
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Pokoloruj rysunki motyli, które tworzą pary z podanymi obrazkami. 

Posłuchaj rymowanki. Powtórz ją za nauczycielem.

Motyle, motyle,    Wzbudzają piękno
kolorowe kwiaty,    i zastanowienie,
co fruwają wiosną,    skąd z tak brzydkiej liszki
co fruwają latem.    to piękne stworzenie.
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Rysuj po śladach.

Dokończ kolorować tęczę. Wyjaśnij, kiedy i dlaczego ona powstaje.
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To rodzice Olka i Ady. Powiedz, jacy są twoi rodzice.

Pokoloruj serca. 

Pokoloruj rysunki. 
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Obejrzyj obrazki. Powiedz, jak Ada i Olek spędzają wolny czas w maju. Jak ty spędzasz wolny 
czas z rodzicami? 

Dokończ rysować serca według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 
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Rysuj po śladach, nie odrywając kredki od kartki. 

Policz kwiaty w wazonach. Porównaj ich liczbę. Pokoloruj na czerwono kwadracik przy tym 
wazonie, w którym jest więcej kwiatów. 
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Posłuchaj zadań. Przedstaw je za pomocą klocków. Narysuj, po ile róż dostała mama. 
Odpowiedz na pytania.

Naucz się rymowanki z pomocą nauczyciela. Powiedz rymowankę mamie i tacie. 

Olek ma bukiet składający się z trzech różowych róż. Ada też ma 
bukiet dla mamy – trzy czerwone róże. Ile róż razem dostanie mama?

Ada i Olek przygotowali dla mamy bukiet z czterech białych róż. 
Tata dołożył do bukietu jeszcze dwie czerwone róże. Ile róż razem 
dostała mama? 

Mama to skarb,    Nie oddam ich,
tata to skarb,      bo moje są, i je 
dwa skarby w domu mam.  kocham, kocham, kocham!
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Przeczytaj z nauczycielem imiona dzieci. Posłuchaj, co mówią o swoich tatusiach. 
Połącz liniami wypowiedzi dzieci z obrazkami tatusiów.

Rysuj szlaczek po śladzie.

Tata jest wysokim 
blondynem 
z kucykiem.

Tata ma rude włosy 
– fryzura na jeża. 

Jest niski.

Olek Sara Kuba
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Rysuj szlaczek po śladzie, a potem – samodzielnie.

Tata jest niski,
łysy i wesoły.

Tata jest
niskim 

blondynem
z lokami.

Tata jest wysokim, 
wysportowanym 

brunetem.

Marysia Antek Magda
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Dokończ według wzorów. 

Rysuj szlaczek po śladzie.
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Obejrzyj zdjęcia. Nazwij kwiaty (lub posłuchaj nazw kwiatów), które mogą być 
w bukietach dla mamy. 

Uzupełnij pola tak, żeby poziomo i pionowo były obrazki czterech kwiatów: róży, tulipana, 
frezji, lilii. Obrazki odszukaj w naklejkach.
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tata

mama

Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, jaki sport lubi tata Olka, a jaki – jego mama. 

Obejrzyj rysunki. Powiedz, jakie sporty przedstawiają. 
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Olek

Ada

Jaki sport lubi Olek, a jaki – Ada?

Obejrzyj rysunki. Powiedz, jakie sporty przedstawiają. 
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Słuchaj, jak Olek i Ada przygotowali się do święta mamy. Rysuj po śladach rysunków.  

Przygotowali owoce i kwiaty.

Posprzątali zabawki. 

Czekali z laurkami. 

Rysuj wzory po śladach.
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Dorysuj kwiatom łodygi i liście. Ozdób wazon. Powstanie piękny bukiet dla mamy. 

Rysuj kwiaty po śladach.
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Narysuj swój portret. Ozdób ramkę.

Nazwij zabawki. Pokoloruj rysunki.

Imiona:

Nazwisko:
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Posłuchaj wiersza. Czy wszystkim dzieciom jest dobrze na świecie? Czy są przestrzegane 
ich prawa?

Dokończ rysować zabawki według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. Pokoloruj rysunki. 

To nieprawda, że dorośli   Dzieci lubią być słuchane,
najmądrzejsi są pod słońcem,  kiedy mówią coś z powagą,
bo kto uczy ich radości?   a gdy czasem chcą być same,
Małe roześmiane brzdące!   mają też do tego prawo.

Tak wspaniale być maluchem,  Nikt nie może szturchać dziecka,
biegać boso, liczyć mrówki,  straszyć klapsem ani pasem,
koniec tęczy mieć za uchem,  śmiać się, gdy mu leci łezka,
łowić ryby na sznurówki!   lub nazywać je głuptasem!

Wszystkie dzieci są ciekawe,  Czasem dzieci są marudne,
chcą znać pismo i cyferki,   płaczą z żalu lub ze złości,
badać to, co piszczy w trawie,  są samotne, śpiące, brudne,
wiedzieć, czemu słoń jest wielki!  ale zawsze chcą miłości!

Gdy się dziecku coś nie uda   Gdy się duzi bawią z dziećmi
i popada w tarapaty,    w śmichy-chichy, w poczytajki,
wspieraj je, a sprawisz cuda,  świat jest piękny i bezpieczny,
nie krzycz głośniej od armaty!  lepszy od zmyślonej bajki. 

A. Widzowska Małe cuda
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Opowiedz historyjkę. Powiedz, jak ocenisz zachowanie Olka.

Dokończ rysować koła rowerowe według wzoru. 
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Uzupełnij kostki domina odpowiednimi rysunkami. 

Dokończ rysować wózki według wzoru. Pokoloruj rysunki. 
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Obejrzyj obrazek. Co robi Olek? Odszukaj na obrazku dzieci. Powiedz, gdzie były schowane. 

Powiedz, gdzie względem krzesła jest piłka, a gdzie – skakanka. Pokoloruj piłkę. 
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Rysuj skakankę po śladzie. Pokoloruj rysunek. 

Oceń zachowania dzieci bawiących się na podwórku. Pokoloruj na zielono kwadraciki 
przy obrazkach, które przedstawiają właściwe zachowania dzieci. 
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Nazwij zdjęcia. Podziel rytmicznie (na sylaby) ich nazwy. Określ, co słyszysz na początku 
tych nazw.

Rysuj po śladach rysunków zabawek. Policz rysunki.
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Rysuj po śladzie rysunku, nie odrywając kredki od kartki. 

Posłuchaj wiersza. Opowiedz o przyjacielu Olka. Powiedz, jaki jest twój przyjaciel.

Radość wielka mnie rozpiera,  
gdy mam obok przyjaciela.  
On uważnie mnie wysłucha.  
Wiem, że mogę mu zaufać. 

Jak nikt inny mnie rozśmieszy,
w chwilach smutku zaś pocieszy.
To on zawsze mi doradza
i tajemnic mych nie zdradza.
       
Bez wahania mi pomoże 
wtedy, gdy się czuję gorzej.
I niczego się nie boję,   
kiedy obok niego stoję.  
 
Lubię lekcje z nim odrabiać
i świat cały z nim poznawać.
Chętnie wszystkim się z nim dzielę,
bo jest moim przyjacielem.

B. Szelągowska Mój przyjaciel 
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Policz piłki. Przypomnij, jaki kształt ma piłka. Powiedz, jak wygląda pierwsza, druga… szósta 
piłka.

Obejrzyj zdjęcia. Wskaż zdjęcia przedstawiające przedmioty w kształcie koła, a potem –
przedstawiające przedmioty w kształcie kuli. Których przedmiotów jest więcej? 
Powiedz, co słyszysz na początku nazw przedmiotów w kształcie kuli. 
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Rysuj po śladzie drogi piłki do bramki.

Obejrzyj obrazki. Powiedz, co Olek robi z piłką. Połącz obrazki z ich cieniami.
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Rysuj wzory po śladach.

Pokoloruj w kołach po prawej stronie karty te same pola, które są pokolorowane w kołach 
po lewej stronie karty. 
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Porównaj barwy, ich moc (natężenie). Wskaż kwadrat z najmocniejszą barwą, 
a potem – z najsłabszą barwą. 

Obejrzyj kolorowe paski. Pokoloruj rysunki pasków na odpowiednie kolory. 
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Rysuj po śladach rysunku, nie odrywając kredki od kartki. 

Rysuj po śladzie drogi, jaką pojedzie rodzina Olka i Ady do domu cioci Krysi – siostry mamy Olka. 
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Gdzie wybierają się Ada i Olek? Połącz obrazki z odpowiednimi zdjęciami. 

Dokończ rysunki. Pokoloruj je. Dokończ rysunki. Pokoloruj je. 
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Powiedz, gdzie wybierają się na wakacje dzieci z grupy Olka. Nazwij obrazki. Pomogą ci obrazki 
i zdjęcia. Powiedz, co słyszysz na początku ich nazw. Połącz obrazki dzieci z odpowiednimi 
zdjęciami.

Rysuj po śladach, nie odrywając kredki od kartki. 
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Przypomnij, za pomocą których zmysłów Olek będzie poznawał świat podczas wakacji. 
Pokoloruj rysunek Olka. Odszukaj wśród naklejek rysunki przedstawiające narządy zmysłów 
(nos, oko, ucho, usta, dłoń). Naklej je na odpowiednich zdjęciach.

Posłuchaj rymowanki.

Gdy na wycieczkę    Nos nastawiony
chcesz wyruszyć,    na różne zapachy,
musisz mieć otwarte   usta – na smak,
oczy i uszy.     a dłonie – by dotykiem
       poznawać świat. 
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Rysuj truskawki po śladach.

Przeczytaj z nauczycielem. Obejrzyj zdjęcia. Powiedz, za co lubimy lato.

Za co lubimy lato?

70



Rysuj muszelki po śladach.

Za co lubimy je też?
Za wspaniałe zabawy nad morzem,
bursztyny, muszelki, łódeczki
wydrążone w korze.
Za ciepły powiew lasu,
za chłód liściastego szałasu.
Za co lubimy je też?
Za to, że po prostu jest!
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Rysuj po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 

Olek i jego rodzina wybierają się nad morze. Będą mieszkać w namiocie. Każdy pakuje swój 
plecak. Czy na pewno każda osoba zabiera rzeczy potrzebne nad morzem? 
Skreśl niepotrzebne rzeczy. Pokoloruj plecaki. 
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Rysuj po śladach, nie odrywając kredki od kartki. 

Rodzina Olka i Ady lubi spędzać wolny czas nie tylko na rowerach. Obejrzyj rysunki. 
Pokoloruj te, które pokazują, jak ty chciałbyś spędzić wakacje. 



Rysuj po śladach. Pokoloruj rysunek. Powiedz, co znajduje się w prawym dolnym rogu rysunku, 
co – w lewym dolnym rogu, co – w lewym górnym rogu, a co – w prawym górnym rogu.

Rysuj fale po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 
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Narysuj, gdzie chciałbyś spędzić wakacje. 

Rysuj fale po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 
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Rysuj po śladach słoneczek. Pokoloruj rysunki. 

Posłuchaj wakacyjnych rad. Pamiętaj, aby ich przestrzegać. Narysuj w pętlach, co chciałbyś 
robić na wakacjach. 

Pamiętaj!
 Nie oddalaj się od rodziców.

 Nie rozmawiaj z nieznanymi osobami.
 Myj owoce i warzywa przed zjedzeniem.

 Nie dotykaj nieznanych psów i kotów.
 Noś czapkę w czasie słonecznych dni.

 Baw się dobrze i odpoczywaj!
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Przeczytaj napis z nauczycielem. Naklej zielone koła na zdjęciach przedstawiających sportowców 
uprawiających letnie dyscypliny sportowe, a niebieskie koła na zdjęciach sportowców 
uprawiających zimowe dyscypliny sportowe.

Narysuj swoją ulubioną dyscyplinę sportową. Uzasadnij wybór. 

Rysuj po śladzie drogi kolarza do mety. 

dyscypliny sportowe

META
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Połącz liniami zdjęcia piłek ze zdjęciami przedstawiającymi odpowiednie dyscypliny sportowe.

Policz piłki w pierwszym koszu. Dorysuj w drugim koszu tyle piłek, aby w obu koszach było ich 
po równo. 

Przeczytaj z nauczycielem nazwy letnich dyscyplin sportowych.

tenis ziemny tenis stołowy

piłka nożna kolarstwo

skoki w dal

pływanie
biegi maraton
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