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Nazwij części ciała misia Normana i pokoloruj znaczek pod jego imieniem. Po prawej 
stronie narysuj siebie, swoją ulubioną zabawkę i pod spodem wklej kartkę ze swoim 
imieniem. Pod nim wklej i pokoloruj wybrany znaczek lub zaprojektuj własny.
Nad Normanem narysuj słońce.

Znamy swoje imiona

1. Poznajmy się nawzajem

Norman



1. Poznajmy się nawzajem
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Powiedz, jakie miny mają dzieci, co je może cieszyć, zasmucać lub denerwować?
Połącz postaci z odpowiednimi piłeczkami wyrażającymi emocje.

Nazywamy nasze emocje

Opowiedz, jaki masz dziś nastrój. Dorysuj elementy twarzy, aby pokazać Twoje dzisiejsze 
samopoczucie.



1. Poznajmy się nawzajem
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Nazwij czynności, które wykonują dzieci w przedszkolu. Dorysuj uśmiech tam, gdzie
na ilustracji znajdują się Twoje ulubione zabawy i zajęcia. Pokoloruj wybrany rysunek.

Lubimy różne zabawy i zajęcia



1. Poznajmy się nawzajem
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Opowiedz historyjkę obrazkową.

Znamy normy i zasady zachowania



1. Poznajmy się nawzajem
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Opowiedz, co robią dzieci i czy ich zachowanie podoba się misiowi Normanowi.
Połącz obrazki z odpowiednią twarzą misia.

Kodeks przedszkolaka



2. Nasze przedszkole
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Dokończ kolorować budynek przedszkola i elementy na ilustracji. Po prawej stronie kartki 
narysuj drzewo, po lewej - płot, nad przedszkolem - słońce, na dole strony siebie i swojego 
kolegę.

W przedszkolu



2. Nasze przedszkole
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Opowiedz, gdzie znajdują się dzieci i co robią. Czy wszystkie właściwie są ubrane
i czy zachowują się prawidłowo? Podziel na sylaby nazwy przedmiotów i zwierząt, 
znajdujących się na dole strony. Określ ich położenie na ilustracji (na, pod, nad, za, przed)
i połącz z właściwymi na ilustracji.

Zabawy w sali i w ogrodzie



2. Nasze przedszkole
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Pokoloruj zabawki według wzoru. Zgadnij czego brakuje na półce. Dorysuj brakujący 
przedmiot.

Dbamy o porządek



2. Nasze przedszkole
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Pomóż misiowi znaleźć drogę do wieży
z klocków. Dokończ kolorować  rysunek.

Nasze zabawki

Jestem bezpieczny
w przedszkolu

Powiedz, co oznacza znak „droga ewakuacyjna”, pokoloruj go według wzoru.
Rysuj schody bez odrywania ręki, rozpoczynając od czarnych kropek.



3. Ruch drogowy
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Policz i nazwij kolory świateł na sygnalizatorach oraz powiedz, co one oznaczają
dla pieszych i kierowców. Pokoloruj właściwe światła na dolnej ilustracji i połącz ze sobą 
sygnalizatory dla pieszych i kierowców.

Kolorowe światła

Gdy  światło świeci,zielone
przez ulicę idą dzieci.

Kiedy świeci się ,czerwone
przechodzenie zabronione!



3. Ruch drogowy
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Opowiedz, jak dzieci przechodzą przez jezdnię i czy robią to właściwie? Czy miś Norman 
jest zadowolony z ich zachowania? Połącz ilustracje z odpowiednią twarzą Normana.

Znamy zasady przechodzenia przez jezdnię
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3. Ruch drogowy

12

Nazwij pojazdy, powiedz do czego one służą, i w którą stronę jadą. Pokoloruj samochody 
i numery alarmowe na dole strony. Połącz auta z właściwymi numerami i dorysuj w nich 
kierowców.

Numery alarmowe

112
997
998

999



3. Ruch drogowy
Powiedz, co oznaczają znaki drogowe i jaki mają kształt. Nazwij, dokończ kolorować 
figury geometryczne i połącz je z właściwymi znakami drogowymi.

Znamy znaki drogowe i figury geometryczne
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4. Jesień daje nam owoce
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4. Jesień daje nam owoce
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Opowiedz, jak wygląda pani Jesień i jakie dary przyniosła w koszyku. Pokoloruj i policz 
owoce, które z niego wypadły, a następnie narysuj odpowiednią liczbę kropek
we właściwych ramkach.

Witamy Panią Jesień
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Opowiedz, co robią dzieci w sadzie. Połącz cienie z dołu strony z właściwymi elementami 
na ilustracji.

4. Jesień daje nam owoce

W sadzie
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Powiedz, dlaczego należy myć owoce przed jedzeniem? Otocz pętlą rysunki tych soków 
owocowych, które najbardziej lubisz pić. Dlaczego należy spożywać owoce i soki?
Podziel na sylaby nazwy owoców, z których przygotowano soki.

Myjemy owoce przed jedzeniem

4. Jesień daje nam owoce

owoce
egzotyczne

owoce
polskie
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Podziel na sylaby nazwy warzyw rosnących w ziemi i nad nią. Dorysuj i pokoloruj drugą 
część warzyw, nazwij je oraz połącz z tymi samymi na górnej ilustracji. Czy wszystkie 
warzywa mają swoje pary? Otocz pętlą Twoje ulubione warzywa.

5. W ogrodzie warzywnym
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5. W ogrodzie warzywnym

Poznajemy warzywa
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5. W ogrodzie warzywnym

Myjemy warzywa
przed jedzeniem

Nazwij potrawy na talerzach i soki. Powiedz, jakie warzywa wykorzystano
do ich przygotowania i dlaczego należy myć warzywa przed jedzeniem. Otocz pętlą Twoją 
ulubioną potrawę i sok.
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5. W ogrodzie warzywnym
Policz worki i ziemniaki w każdym z nich. Prowadź linię od worka, gdzie jest najmniej 
ziemniaków, do tego, w którym jest ich najwięcej. Wskaż i pokoloruj worki, w których jest 
najmniej i najwięcej ziemniaków.

Lubimy ziemniaki

Nazwij potrawy, które wykonano z ziemniaków. Otocz pętlą Twoje ulubione dania.
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Opowiedz, co dziewczynka robi w parku. Nazwij drzewa liściaste, iglaste i ich owoce. 
Pokoloruj liście i połącz je z drzewami, z których spadły. Dokończ kolorować postać 
dziewczynki.

6. Jesień w parku
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6. Jesień w parku

Poznajemy drzewa liściaste i iglaste
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Powiedz, z jakiego drzewa pochodzą owoce, z których wykonano postaci. Znajdź dziesięć 
różnic między obrazkami i zaznacz je na ilustracjach po prawej stronie.

6. Jesień w parku

Postaci z kasztanów i żołędzi
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6. Jesień w parku
Powiedz z jakich drzew spadły jesienne owoce i liście. Policz je i narysuj odpowiednią 
liczbę oczek na kostkach. Których elementów jest najwięcej?

Liczymy dary jesieni
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Pokoloruj drzewa według wzoru. Powiedz, co dzieci robią w lesie i czy właściwie
się zachowują. Podziel na sylaby nazwy grzybów i połącz z koszykiem grzyby jadalne.

7. Jesień w lesie

Zbieramy grzyby

kurkarydz

muchomor
sromotnikowy

muchomor
czerwony

borowik podgrzybek opieńki maślak
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7. Jesień w lesie
Policz grzyby w każdej grupie. Prowadź linię od grzybów, gdzie jest ich najwięcej 
do miejsca, gdzie jest ich najmniej.

Liczymy grzyby
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Podziel na sylaby nazwy mieszkańców lasu. Dokończ kolorować zwierzęta.

7. Jesień w lesie

Zwierzęta w lesie



29

7. Jesień w lesie
Pokoloruj rysunek zgodnie z podanymi kolorami.

Lekarz drzew
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Podziel na sylaby nazwy darów jesieni. W każdej grupie skreśl to, co nie pasuje
do pozostałych elementów. Otocz pętlą Twoje ulubione owoce, warzywa i grzyby.

8. Przygotowania ludzi do zimy

Dary jesieni



31

8. Przygotowania ludzi do zimy
Nazwij przetwory w słoikach, a w pustych narysuj Twoje ulubione przysmaki na zimę. 
Skorzystaj z ilustracji z poprzedniej strony. 

W spiżarni
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Omów kolejne etapy kiszenia kapusty.

8. Przygotowania ludzi do zimy

Kiszenie kapusty



33

8. Przygotowania ludzi do zimy
Nazwij potrawy, do wykonania których wykorzystano kapustę. Powiedz dlaczego należy 
je spożywać.

surówka
z kiszonej kapusty

bigos

zupa kapuśniak

kapusta z grzybami pierogi z kapustą
i grzybami

Potrawy z kapusty

gołąbki
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Pomóż mrówce znaleźć drogę do spiżarni i nazwij zapasy na zimę, które tam zgromadziła. 
Czy mrówki w taki sposób przygotowują się do zimy?

9. Przygotowania zwierząt do zimy

Pracowite mrówki

MLEKO MLEKO
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9. Przygotowania zwierząt do zimy
Pokoloruj rysunek według wzoru. Opowiedz, jak wiewiórki 
przygotowują się do zimy.

Zapasy wiewiórki



36

Opowiedz, jak niedźwiedzie spędzają zimę i jak nazywa się ich zimowy dom. 
Dorysuj niedźwiedziowi gawrę. Pokoloruj rysunek 

9. Przygotowania zwierząt do zimy

Stary niedźwiedź mocno śpi...
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9. Przygotowania zwierząt do zimy
Opowiedz, jak jeże spędzają zimę. Dokończ kolorować rysunek i dorysuj więcej liści,
aby w czasie zimy jeżykowi było ciepło.

Sypialnia jeża
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Nazwij kolejne dni tygodnia i elementy jesiennej pogody. Pokoloruj wybrane rysunki 
symbolizujące pogodę danego dnia.

10. Szaruga jesienna

poniedziałek

Kalendarz pogody

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

1

2

3

4

5

6

7
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10. Szaruga jesienna
Nazwij elementy garderoby. Pokoloruj te ubrania i przedmioty, które założysz i weźmiesz 
ze sobą, wychodząc z domu w pierwszy dzień tygodnia. Weź pod uwagę pogodę 
zaznaczoną w kalendarzu pogody.  

Ubieramy się odpowiednio do pogody
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Pokoloruj rysunek zgodnie z podanymi kolorami i powiedz, co otrzymałeś. Policz, ile jest 
parasoli na pokolorowanym obrazku. Na dole strony pokoloruj o jeden parasol więcej
niż na górze. Ile złożonych parasoli pokolorowałeś?

10. Szaruga jesienna

Liczymy parasole
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Ułóż kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej, rysując odpowiednią liczbę oczek
na kostkach i opowiedz, co przydarzyło się misiowi.

11. W poszukiwaniu zdrowia

Mam zdrowe zęby

Powiedz, dlaczego ząb jest uśmiechnięty. Nazwij przedmioty i produkty spożywcze 
znajdujące się na ilustracji i pokoloruj te, które są dobre dla zdrowia.
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11. W poszukiwaniu zdrowia
Opowiedz, jakie zwierzęta przyszły do misia Normana na urodziny, czego mu życzyły
i co mu dały w prezencie. Otocz pętlą te prezenty, które od nich otrzymał.

Wiem, co jest zdrowe
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11. W poszukiwaniu zdrowia

Zdrowo się odżywiam

Nazwij i otocz pętlą grupy zdrowych produktów.

Nazwij posiłki, które spożywasz w ciągu dnia będąc w domu i w przedszkolu. Narysuj,
co jesz na pierwsze śniadanie i kolację w domu.

I śniadanie kolacja
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Opowiedz, co robią dzieci. Otocz pętlą te ilustracje, na których dbają o zdrowie.

11. W poszukiwaniu zdrowia

Zdrowie to
również

uśmiech !
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