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........................................................................
imię i nazwisko

zadania otwarte, rozwijające myślenie, 
z wieloma prawidłowymi rozwiązaniami

zadania rozszerzające

zadania z naklejkami 

samoocena; dziecko określa,  
jak poradziło sobie z zadaniem
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41Duzi i mali obrońcy przyrody

Narysuj pojemniki na śmieci po śladzie. Wklej śmieci do właściwych pojemników. 
Dlaczego wrzucamy śmieci do różnych pojemników.

szkło

plastik papier

bioodpady



42 Duzi i mali obrońcy przyrody

Narysuj po śladzie śmieciarkę i pojemniki.

Wyjaśnij, po co z tyłu śmieciarki są stawiane pachołki.



43Duzi i mali obrońcy przyrody

Wklej brakujące obrazki. Opowiedz, co się dzieje z butelką wyrzuconą przez Franka 
do zielonego pojemnika. Z czego jest wykonana ta butelka?

Wyjaśnij, co oznacza zielony znak pośrodku.



44

Narysuj jak najkrótszą drogę śmieciarki do wysypiska, tak aby mogła zebrać śmieci 
ze wszystkich pojemników i koszy na śmieci.

Policz, ile jest dużych pojemników na śmieci. Narysuj tyle samo długich kresek 
w ramce. Policz, ile jest koszy na śmieci. Narysuj tyle samo krótkich kresek w ramce. 

Duzi i mali obrońcy przyrody



45

Powiedz, jak nie powinien postępować obrońca przyrody. Na każdy rysunek 
przedstawiający niewłaściwe zachowanie naklej obrazek z właściwym zachowaniem.

Opowiedz o innej sytuacji, w jakiej można chronić przyrodę.

Duzi i mali obrońcy przyrody



46

Dokończ kolorowanie motyla.

Witaj, wiosno!

Pokoloruj kółka tylko takimi kolorami, których nie ma na skrzydłach motyla.



47

Jak nazywają się kwiaty na ilustracjach?

Policz kwiaty w bukietach. Narysuj tyle samo kółek pod każdym bukietem.

Otocz pętlą te kwiaty, których jest najwięcej.

Postaw  x  przy tych bukietach, w których jest po tyle samo kwiatów.

Witaj, wiosno!

Narysuj tyle płatków, aby na każdym kolejnym kwiatku było o jeden więcej.

Narysuj tyle płatków, aby na każdym kolejnym kwiatku było o jeden mniej.



48

bocian jaskółka wilga kukułka

Opowiedz, co się dzieje wiosną w parku i w ogrodzie. Co robią ludzie w parku, 
a co w ogrodzie? Jak przyroda budzi się do życia?

Witaj, wiosno!



49

tulipan żonkil krokus stokrotka

Odszukaj ptaki i kwiaty umieszczone pod ilustracjami. Policz, ile jest ptaków 
i kwiatów każdego gatunku na obu ilustracjach.

Wskaż i nazwij inne zwierzęta i rośliny.

Witaj, wiosno!



50

Uporządkuj obrazki, rysując odpowiednią liczbę kropek w okienkach. Powiedz,  
jak można wyhodować rzeżuchę.

Narysuj gałązkę po śladzie. Dorysuj tyle liści, aby po jej obu stronach było ich po 10. 
Pokoloruj liście.

Jak myślisz, co się stało z rzeżuchą? Wklej brakujące zdjęcie.

Witaj, wiosno!



51

Wklej brakujące fragmenty obrazków we właściwe miejsca. Opowiedz, jak małe ptaki 
przychodzą na świat.

Witaj, wiosno!



52 Ach, ta pogoda!

Przyjrzyj się i nazwij symbole pogody. W niebieskich oknach narysuj po śladzie 
symbole. W środkowym oknie narysuj ten symbol, którego brakuje. 

Narysuj serduszko przy symbolu pogody, którą lubisz najbardziej. 

Postaw  x  przy symbolu pogody, którą lubisz najmniej.



53Ach, ta pogoda!

Co nie pasuje na każdym rysunku? Zaznacz to.

Wymyśl inne dziwne sytuacje związane z pogodą.



54

Opowiedz, co się przydarzyło pewnego dnia Hani i Hubertowi oraz ich mamie.

Narysuj, co bohaterowie historyjki powinni teraz zrobić.

Ach, ta pogoda!



55

Odszukaj i pokoloruj na niebiesko okienka z parasolkami, których rączki są 
skierowane w lewo, a na czerwono – z rączkami skierowanymi w prawo.

Otocz żółtymi pętlami wszystkie czapki z pomponem, a zielonymi – czapki  
bez pompona.

Ach, ta pogoda!



56 Ach, ta pogoda!

Narysuj po śladzie trąbę powietrzną. Pokoloruj tęczę.

Kiedy występują takie zjawiska pogodowe, jak tęcza czy trąba powietrzna? Które 
z nich jest bezpieczne dla nas, a którego powinniśmy się obawiać?



57

Rysuj po śladzie. Co widzisz na obrazkach? Jaką literą rozpoczynają  
się nazwy? Otocz pętlami wszystkie litery  r  w wyrazach.

R r

róża

rakieta

Zabawy z literami

Narysuj obrazek, którego nazwa zaczyna się literą  r .



58

Rysuj po śladzie. Co widzisz na obrazkach? Jaką literą rozpoczynają  
się nazwy? Otocz pętlami wszystkie litery  s  w wyrazach.

S s
statek

samolot

Zabawy z literami

Narysuj swój obrazek, którego nazwa zaczyna się literą  s .



59

Rysuj po śladzie. Co widzisz na obrazkach? Jaką literą rozpoczynają  
się nazwy? Otocz pętlami wszystkie litery  w  w wyrazach.

W w
wazon

wrona

Zabawy z literami

Narysuj obrazek, którego nazwa zaczyna się literą  w .



60

Z z

12

6

39

12

6

39

zegar

zamek

Rysuj po śladzie. Co widzisz na obrazkach? Jaką literą rozpoczynają  
się nazwy? Otocz pętlami wszystkie litery  z  w wyrazach.

Zabawy z literami

Narysuj obrazek, którego nazwa zaczyna się literą  z .



61

G g
goryl

gwizdek

Rysuj po śladzie. Co widzisz na obrazkach? Jaką literą rozpoczynają  
się nazwy? Otocz pętlami wszystkie litery  g  w wyrazach.

Zabawy z literami

Narysuj obrazek, którego nazwa zaczyna się literą  g .



62

Rysuj po śladzie. Co widzisz na obrazkach? Jaką literą rozpoczynają  
się nazwy? Otocz pętlami wszystkie litery  ł  w wyrazach.

Ł ł
łabędź

łosoś

Zabawy z literami

Narysuj obrazek, którego nazwa zaczyna się literą  ł .



63

Rysuj po śladzie. Co widzisz na obrazkach? Jaką literą rozpoczynają  
się nazwy? Otocz pętlami wszystkie litery  f  w wyrazach.

F f

fasola

foka

Zabawy z literami

Narysuj obrazek, którego nazwa zaczyna się literą  f .



64

J j
jabłko

jaskółka

Rysuj po śladzie. Co widzisz na obrazkach? Jaką literą rozpoczynają  
się nazwy? Otocz pętlami wszystkie litery  j  w wyrazach.

Zabawy z literami

Narysuj obrazek, którego nazwa zaczyna się literą  j .



65

H h
helikopter

hulajnoga

Rysuj po śladzie. Co widzisz na obrazkach? Jaką literą rozpoczynają  
się nazwy? Otocz pętlami wszystkie litery  h  w wyrazach.

Zabawy z literami

Narysuj obrazek, którego nazwa zaczyna się literą  h .



66

Dokończ kolorowanie nut. Policz, ile ich jest. Otocz pętlami  
po dwie nuty.

Nazwij, a następnie policz instrumenty. Dorysuj obok każdego instrumentu taki 
sam. Ile jest teraz razem instrumentów?

10

Zabawy z liczbami



67

Ile jest elementów na bransoletce? Zacznij liczyć od jabłka.  
Pokoloruj 3., 7. i 10. element na czerwono.

Dorysuj na sznurkach tyle korali, aby na każdym z nich było 11.

Zabawy z liczbami



68

Pokoloruj rysunki według wzorów. Ile jest razem owadów?  
Przelicz je parami.

Zabawy z liczbami



69

Policz, ile jest bananów. Pokoloruj je na żółto. Dorysuj tyle zielonych  
bananów, aby razem było 13 owoców.

Dorysuj na palmie z lewej strony tyle orzechów kokosowych, aby było ich 7, 
a na palmie po prawej stronie tyle, aby było 6. Ile jest razem orzechów?

Zabawy z liczbami



70

Ile jest gwiazdek? Dorysuj tyle, żeby razem było 14. Pokoloruj  
wszystkie gwiazdki.

Sprawdź, czy każdy ufoludek ma swoją rakietę. Ile jest razem ufoludków i rakiet?

Zabawy z liczbami



71

Sprawdź, czy każdy kwiatek ma 5 płatków. Jeśli brakuje, dorysuj.  
Ile jest razem płatków na 3 kwiatkach?

Policz, ile jest rybek. Dorysuj tyle, aby razem było 15. Pokoloruj wszystkie ryby.

Zabawy z liczbami







www.nowaeradlaprzedszkola.pl
801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)
58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)

Chociaż biegać bardzo lubisz,
to się pilnuj, bo się zgubisz.

Ochraniacze oraz kask
na rowerku chronią nas.

W foteliku pas zapięty
i niestraszne nam zakręty.

Chodzić trzeba lewą stroną.
I mieć odblask. To wiadomo!


