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1. Sprawdź, ile upraw rzeżuchy podleje każda kolorowa konewka.
 Otocz pętlą obrazek, na którym jest tyle upraw, ile masz lat.
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Wielkanocne uprawy



1.  Znajdź pięć szczegółów, którymi różnią się obrazki, i otocz je pętlami 
na górnym obrazku. 
 Dokończ kolorowanie obrazków.
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Lany poniedziałek



1. Otocz czerwoną kredką rzeczy ciężkie, a niebieską kredką rzeczy lekkie.
 Dorysuj w ramce jedną rzecz lekką i jedną ciężką.
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Co pływa, a co tonie?



1.  Popatrz i pomyśl, czego zapomniały dzieci. Obok nich doklej przedmioty, 
których im brakuje, aby bezpiecznie bawić się w wodzie. 
Dokończ kolorować obrazki.
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1.  Policz, ile jest skrzyń na każdym statku. Połącz ze sobą statki, na których 
jest po tyle samo skrzyń.
 Policz, ile jest wszystkich skrzyń czerwonych, a ile niebieskich. Narysuj 
odpowiednią liczbę kropek w okienkach.
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Płyną statki z towarami



1.  Policz pszczoły na kwiatkach. Doklej tyle pszczół, żeby na każdym 
kwiatku było ich 6. 
 Narysuj dwa inne owady, które można spotkać na łące.
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Idziemy na wycieczkę



1.  Znajdź korytarz, którym dżdżownica wyjdzie na powierzchnię. Narysuj jej 
drogę kredką.
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25Pożyteczne zwierzęta



1.  Przyklej zwierzęta w odpowiednich miejscach. Pokoloruj budynek 
gospodarski. Narysuj dach po śladzie. 
Nad domem narysuj wiosenne słońce i chmurki.
 Podziel nazwy zwierząt z obrazka na sylaby.
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Zwierzęta gospodarskie



1.  „Rysuj” krowę palcem po śladzie, a następnie narysuj ją kredką. Zacznij 
od kropki ze strzałką. Pokoloruj krowę. Otocz pętlą produkty, które są 
zrobione z mleka. 

27

M
yś
le
ni
e

Czarna krowa w kropki bordo…



1.  Popatrz uważnie na ilustracje w każdym rzędzie. Zgadnij, czego 
brakuje. Wklej w puste miejsca odpowiednie naklejki tak,  
aby powstał rytm.
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1.  „Narysuj” ośmiornicę palcem po śladzie. Następnie narysuj ją 
po śladzie kredkami. Możesz pokolorować rysunek.
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1. Popatrz uważnie na dzieci i ich cienie. Połącz je w pary liniami.
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Karty pracy (cz. 1–4) to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które skupiają się  
na doskonaleniu logicznego myślenia, spostrzegawczości i percepcji wzrokowej, 
sprawności manualnej i małej motoryki oraz rozwijaniu zdolności matematycznych.  
Zadaniem kart pracy jest także kształtowanie umiejętności społecznych  
i nawyków kulturalnych, wychowanie przez sztukę oraz zainteresowanie dzieci 
otaczającym je światem, ze szczególnym uwzględnieniem przyrody.
Etapy zdobywania wiadomości z „Kolekcją przedszkolaka”:
1.  Poprowadź aktywne zajęcia i eksperymenty według szkiców zajęć i pozwól dziecku 

działać na konkretach.
2. Daj dziecku możliwość utrwalenia zdobytych wiadomości na karcie pracy.


