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Jestem w przedszkolu

2

Prowadź linie po śladzie, a dowiesz się jak mają na imię dzieci. Policz je i pokoloruj
odpowiednią kostkę. Opowiedz, co robią Ola, Ala, Kuba, Adam i Olek.

Ola

Kuba

Adam

Olek

Ala

Zabawy



Jestem w przedszkolu

3

Nazwij zabawki i połącz w pary takie same. Podziel ich nazwy na sylaby i pod ilustracjami
pokoloruj odpowiednią liczbę kółek. Pokoloruj swoją ulubioną zabawkę.

Zabawki



Jestem w przedszkolu

4

Ułóż zdania do ilustracji i policz, z ilu wyrazów się składają. W ramkach narysuj
odpowiednią liczbę kresek. Otocz pętlą te ilustracje, na których dzieci zachowują się
właściwie.

Proszę, dziękuję, przepraszam



Pokoloruj pola odpowiednimi kolorami, a dowiesz się co przedstawia obrazek, następnie
podziel jego nazwę na sylaby i na dole strony pokoloruj odpowiednią liczbę kółek.
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Jestem w przedszkolu
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Policz wieże z klocków i połącz ze sobą dwie takie same.

Jestem w przedszkolu

Klocki



Ułóż zdania do ilustracji i policz, z ilu wyrazów się składają. W ramkach pod obrazkami
narysuj odpowiednią liczbę kresek. Połącz ilustracje z właściwymi cieniami. Opowiedz,
jak Ty z kolegami zachowujesz się na placu zabaw.
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Jestem w przedszkolu

Plac zabaw
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Opowiedz, co przedstawia ilustracja i jak Ty zachowujesz się na przejściu dla pieszych?
Z pomocą nauczyciela przeczytaj napisy i połącz je w pary z takimi samymi na obrazku.

Bezpieczna droga do przedszkola

Przechodzimy przez ulicę

znakpasysygnalizator

znak

pasy

ulica

ulica

sygnalizator
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Bezpieczna droga do przedszkola
Powiedz, jaki kształt mają kolorowe znaki drogowe i co one oznaczają? Odszukaj takie
same obok i pokoloruj je. Czy wszystkie mają swoje pary?

Znaki

STOP
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Bezpieczna droga do przedszkola
Pokoloruj ramki tych ilustracji, na których dzieci zachowują się bezpiecznie. Dokończ
kolorować światła na sygnalizatorach według wzoru. 

Zachowujemy się bezpiecznie
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Bezpieczna droga do przedszkola
Pokoloruj samochód i narysuj drogę auta do garażu.
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dąb

kasztanowiec

Nazwij drzewa liściaste i iglaste oraz ich owoce. Opowiedz,
co robią dzieci w parku jesienią. Kogo jeszcze zauważyłeś
w parku? 

klon



Jesień w parku i w lesie
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świerk

sosna

jarzębina

Park

pani
Jesień



Jesień w parku i w lesie
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Nazwij drzewa, z których pochodzą gałązki, liście i owoce. Połącz ze sobą odpowiednie
ilustracje i pokoloruj rysunki.



Jesień w parku i w lesie
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Pokoloruj rysunek zgodnie z podanymi kolorami. Ułóż zdania do ilustracji
i spróbuje zaśpiewać do melodii „Jarzębinowej piosenki” lub własnej.

Na polanie w lesie...



Jesień w parku i w lesie
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Posłuchaj zdań i wskaż elementy na ilustracjach, do których one pasują. Policz słowa
w zdaniach. 

Marta zbiera grzyby w lesie.
Wiewiórka wygląda z dziupli.
Na drzewie jest gniazdo sroki.
Tomek znalazł muchomora.
Marta ma kurkę.

kurka

Pokoloruj rysunek kurki według wzoru. Podziel jej nazwę na sylaby. Narysuj w pustej
ramce przedmioty, rośliny lub zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się drugą sylabą ze
słowa „kurka”.



Jesień w parku i w lesie
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Podziel nazwy grzybów na sylaby. Określ pierwszą głoskę w każdej nazwie. Policz grzyby
jadalne i połącz je z koszykiem.

Grzyby

muchomor
sromotnikowy

zupa
grzybowa

kapusta
z grzybami

grzyby
suszone

grzyby
w słoikach

opieńki maślak

kurka rydz borowik muchomor
czerwony

Nazwij potrawy, które przygotowuje się z grzybów i otocz pętlą te, które lubisz.
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Nazwij i policz grzyby w każdym zbiorze. Narysuj odpowiednią liczbę kropek na kostkach
i połącz w pary te grupy, gdzie jest ich tyle samo.
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Jesień w parku i w lesie
Nazwij postaci i powiedz z czego je zrobiono. Pokoloruj odpowiednią ilość kasztanów
i żołędzi pod każdą postacią, a potem policz i pokoloruj, ile razem ich wykorzystano?
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grusza

gruszka

Określ pierwszą głoskę w nazwach
drzew i owoców w sadzie. Podziel
na sylaby nazwy warzyw rosnących
w ogrodzie i zamaluj odpowiednią
liczbę kółek. Określ pierwszą głoskę
w ich nazwach.

kalafior por sałata

kapustaogórki

Sad

Ogród
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Jesień w sadzie i w ogrodzie

śliwa

śliwka

jabłoń

jabłko

cebula burak

marchewka pietruszka

pomidorykalarepa seler



Jesień w sadzie i w ogrodzie
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Pokoloruj rysunek zgodnie z podanymi kolorami i powiedz co on przedstawia.

owoce

Narysuj przedmioty, rośliny lub zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się pierwszą głoską
ze słowa „owoce”.
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Jesień w sadzie i w ogrodzie
Podziel nazwy owoców na sylaby i pokoloruj tyle kółek, ile jest sylab. Połącz z pudełkiem
te owoce, z których piłeś sok. Co jeszcze można zrobić z owoców? Dlaczego należy je jeść?

sok

Owoce
rosnące w Polsce egzotyczne



Jesień w sadzie i w ogrodzie
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Połącz owoce kolorowe i białe w pary. Pokoloruj je według podanego wzoru. Nazwij i otocz
pętlą te, których nazwy rozpoczynają się głoską „a”.

Narysuj przedmioty, rośliny lub zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się głoską „a”. 
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Jesień w sadzie i w ogrodzie
Powiedz, jakie warzywa znajdują się wewnątrz, a jakie na zewnątrz koszyka. Policz, ile
takich samych warzyw jest razem i w ramkach pod koszykiem narysuj odpowiednią liczbę
kropek. Jakie potrawy można przygotować z warzyw? 

zupa kanapka sałatka soki

Prowadź linie po śladach ramek, w których znajdują się Twoje ulubione potrawy. 
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Jesień w sadzie i w ogrodzie
Nazwij i otocz czerwoną pętlą owoce, a zieloną warzywa. Powiedz, dlaczego należy
je jeść i co z nich można przygotować oraz gdzie przechowuje się je w czasie zimy?Policz
i porównaj ich liczbę. Czy wszystkie rysunki znalazły się w pętlach? Pokoloruj ulubione
owoce i warzywa.

Owoce Warzywa



Jesień w sadzie i w ogrodzie
Posłuchaj wiersza K. Śliwy „W spiżarni”. Powiedz, które zapasy w nim wymienione są
na ilustracji. Nazwij również te, których nie było w wierszu. Policz słoiki na półkach
i narysuj odpowiednią liczbę kropek na kostkach. Na której półce jest ich najwięcej,
a na której najmniej. Czym różnią się słoiki?

mióddżem

ogórki

grzyby

cebula

kompot

Zapasy

27

ziemniaki kapusta marchew buraki
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Nazwij zwierzęta i ptaki, które znajdują się na ilustracji
w lesie. Podziel nazwy zwierząt na sylaby i pod ilustracjami
pokoloruj odpowiednią liczbę kółek. Otocz pętlą zwierzęta
i ptaki, których nazwy rozpoczynają się głoską „s”.
Opowiedz, jak mieszkańcy lasu przygotowują się do zimy?
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Las
Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?
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Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?
Posłuchaj opowiadania H. Bechlerowej „Kolczatek”. Prowadź linię po śladzie i opowiedz,
u kogo jeż kolejno szukał mieszkania na zimę. Kto był pierwszy, drugi, trzeci i czwarty
na jego drodze? Pomoże Ci w tym liczba oczek na kostkach. Powiedz, gdzie jeż, żaba,
żuk i róża spędzą zimę. Pokoloruj rysunki. 

berberys

chochoł

kamień

Kolczatek

wierzba
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Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?

gawra
dziupla

Nazwij i pokoloruj zwierzęta leśne. Powiedz, co one robią w czasie zimy.
Połącz linią odpowiednie zwierzęta z ich zimowymi domami.

kopiec z liści

gawra
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Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?
Policz dziuple. Nazwij zapasy wiewiórki w każdej dziupli, policz je i połącz z odpowiednią
kostką.

Otocz pętlą te ilustracje, których nazwy rymują się ze słowem „wiewiórka”.

wiewiórka
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Policz ptaki, podziel ich nazwy na sylaby i pokoloruj odpowiednią liczbę kółek pod
zdjęciami. Opowiedz, które z nich widziałeś w pobliżu domu, w parku, a które w lesie.
Gdzie one spędzają zimę?

Ptaki odlatujące na zimę

bocian
jaskółka

słowik

szpak

Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?

kukułka

wilga
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Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?
Opowiedz, co widzisz na ilustracjach i czym się one różnią. Ułóż po trzy zdania do każdej
z nich, policz słowa i w ramkach narysuj odpowiednią liczbę kresek.



Posłuchaj opisu miejsca, do którego poleciały ptaki z utworu L. Krzemienieckiej
„O gościach, co nie przyszli na ucztę”, nazwij je. Pokoloruj elementy pasujące
do fragmentu opowiadania.

Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?

35

„ ...wilga złocista, i jaskółka, i słowik śpiewak, i kukułka. Lecieli do gorącego 
kraju, gdzie zimny wiatr nie wieje, gdzie jest piękna wiosna, gdzie się słońce 
śmieje.
...gdzie w poświacie słonecznej szmaragdowe błyszczą rzeki i gdzie kwitną piękne  
kwiaty i latają piękniejsze jeszcze od kwiatów kolorowe, tęczowe motyle.”
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Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?
Powiedz, jakie ptaki znajdują się na ilustracji? Gdzie je widziałeś? Jak one przygotowują się
do zimy? Ułóż zdania dotyczące ich wyglądu. Policz słowa w zdaniach i w ramkach narysuj
odpowiednią liczbę kresek. Połącz w pary te ptaki, których nazwy kończą się tą samą głoską.

Ptaki, które dokarmiamy zimą

gil

sikorka

sroka

wróbel



Co zwierzęta i ptaki robią jesienią?
Nazwij ptaki, które będziesz dokarmiał zimą. Powiedz, gdzie siedzą wróble, sikorki,
gil i sroki. Policz je i pokoloruj rysunek.
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Wiem, co jem i dlatego jestem zdrowy
Posłuchaj opowiadania nauczyciela o tym, jak powstaje pieczywo.

pole

piekarnia sklep

młyn

kłosy

ziarno

mąka

ziarno
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Wiem, co jem i dlatego jestem zdrowy
Nazwij rodzaje zbóż i pieczywa. Podziel wyrazy na sylaby. Prowadź linie po śladzie
rysunków i pokoloruj je. Otocz pętlą swoje ulubione pieczywo.

żyto pszenica
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Wiem, co jem i dlatego jestem zdrowy
Nazwij produkty spożywcze. Połącz je z odpowiednimi zwierzętami. Które produkty
zostały? Czy one są zdrowe?
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Wiem, co jem i dlatego jestem zdrowy
Powiedz, co należy robić, aby być zdrowym. Nazwij produkty spożywcze i powiedz,
skąd je mamy. Pokoloruj Twoje ulubione znajdujące się w piramidzie.

zdrowia

pij wodę
dla

PIRAMIDA
ZDROWEGO ŻYWIENIA
I AKTYWNOŚCI FIYCZNEJ

OLEJ
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Nazwij posiłki, które spożywasz w ciągu dnia. Policz je. Na talerzach narysuj co jesz,
a w kubeczkach co pijesz. Pokoloruj swoje ulubione owoce, warzywa i napoje. Ozdób
obrusy.

drugie śniadanie

śniadanie
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Wiem, co jem i dlatego jestem zdrowy

sok

podwieczorek

kolacja

obiad
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Jak przekazujemy informacje?
Opowiedz, jaką drogę pokonuje list od nadawcy do odbiorcy. Pokoloruj wybrany rysunek.
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Jak przekazujemy informacje?
Posłuchaj opowiadania nauczyciela „Jak dawniej wędrował list”, a następnie prowadź palec
po strzałkach, nazwij kolejne postaci i sposoby przekazywania informacji.

Jak dawniej wędrował list



Jak przekazujemy informacje?
Nazwij przedmioty, za pomocą których przekazujemy informacje. Podziel ich nazwy
na sylaby. Nazwij pierwszą głoskę w słowach i połącz w pary te ilustracje, których nazwy
rozpoczynają się taką samą głoską. Czy wszystkie ilustracje mają pary?

telefon

tablet

klawiatura

ekran

satelita

smartfon

antena

komputer

laptop

46
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Jak przekazujemy informacje?
Policz „małpki”, pokoloruj największą według wzoru i powiedz, co one symbolizują?
Na ekranie tabletu narysuj „wiadomość” do rodziców, kolegów lub świętego Mikołaja.
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Nazwij elementy jesiennej pogody, a obok w kalendarzu kolejne dni tygodnia. Narysuj
jaka pogoda jest dziś za oknem, a następnie kontynuuj to przez cały tydzień.

Kapie, kropi, mży...
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Jesienny kalendarz pogody

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

1

2

3

4

5

6

7
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Kapie, kropi, mży...
Nazwij przedmioty, rośliny i zwierzęta. Otocz pętlą
te, które bez wody nie mogłyby przetrwać.

Woda
to

życie
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Kapie, kropi, mży...
Policz chmury i pod każdą z nich spadające krople. Prowadź linię od chmurki z najmniejszą
liczbą kropli do tej, która ma ich najwięcej. Pokoloruj największą i najmniejszą chmurkę.
Nazwij części garderoby u dzieci. Połącz w pary takie same wyrazy.

parasol szalik płaszcz kalosze

szalik

płaszcz

kalosze

parasol
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Pomóż koledze ubrać się na jesienny spacer. Pokoloruj te ubrania, które założy wychodząc
z domu w czasie deszczu.

Ubieramy się odpowiednio do pogody

Dbamy o zdrowie
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Dbamy o zdrowie

Aktywnie spędzamy czas

Opowiedz, jak ludzie na ilustracjach spędzają wolny czas? Jak Ty to robisz? Prowadź linie
po śladzie ramek, w których znajdują się Twoje ulubione zajęcia.



Zdrowo
się odżywiamy

Opowiedz, co jedzą dziewczynki i czy są to zdrowe posiłki? Podziel ich nazwy na sylaby
i pokoloruj odpowiednią liczbę kółek pod zdjęciami. Powiedz, dlaczego zęby się psują?
Połącz wesoły i smutny ząb z odpowiednimi zdjęciami.

Dbamy o zdrowie

54

Chodzimy do dentysty
Powiedz, kiedy chodzimy do dentysty? Jak Ty zachowujesz się podczas leczenia zębów?
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Dbamy o zdrowie

Dbamy o czystość

Opowiedz co robi chłopiec i jak Ty dbasz o czystość? Nazwij i połącz z odpowiednimi
obrazkami te przybory toaletowe, które potrzebne są chłopcu w czasie pobytu w łazience.
Pokoloruj rysunki.
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Opiekujemy się zwierzętami

Nazwij zwierzęta, którymi opiekują się
dzieci. Ułóż zdania do ilustracji. Policz
wyrazy i narysuj odpowiednią liczbę
kresek pod obrazkami.
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Opiekujemy się zwierzętami

Narysuj swoje ulubione zwierzątko i opowiedz, jak się nim opiekujesz.



Narysuj, przedmioty, rośliny lub zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się pierwszą głoską
ze słów „buda”, „karma”.

Opiekujemy się zwierzętami
Połącz napisy znajdujące się na rysunku z takimi samymi pod nim.
Podziel na sylaby słowa: buda, Burek, karma i pokoloruj
odpowiednią liczbę kropek, a następnie te same słowa podziel
na głoski. Pomogą Ci w tym okienka. Pokoloruj rysunek.

58

Burek buda

karma

karmabuda Burek

karmabuda
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Opiekujemy się zwierzętami
Pomóż kotom znaleźć drogę do myszki, miseczki i kłębka. Pokoloruj zwierzęta.
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Opiekujemy się zwierzętami
Policz ryby, które płyną w lewo i w prawo, a następnie policz, ile jest ich razem. Narysuj
odpowiednią liczbę kropek w kostkach pod właściwymi strzałkami. Połącz rybki kolorowe
z ich cieniami. Czy coś się zmieniło?
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Tutaj rosły paprocie
Posłuchaj wiersza M. Terlikowskiej „Węglowa rodzinka”. Powiedz, co otrzymujemy
z węgla. Podziel nazwy przedmiotów na sylaby i pokoloruj odpowiednią liczbę kółek.

piłka

perfumy

świeca

gąbka

tabletki

smoła

benzyna

klocki

ołówek

peleryna

węgiel
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Tutaj rosły paprocie
Pokoloruj Mikołaja według wzoru.
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Tutaj rosły paprocie
Narysuj w worku prezenty, które chciałbyś otrzymać od Mikołaja.
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Pokoloruj pola według wzoru, a dowiesz się co przedstawia rysunek.

Tutaj rosły paprocie
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