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1.  Przyjrzyj się zdjęciom. Połącz w pary: 
• babcię i dziadka niebieską linią, 
• mamę i tatę żółtą linią, 
• brata i siostrę czerwoną linią, 
• wnuczkę i dziadka zieloną linią, 
• wnuczka i babcię brązową linią, 
• mamę i syna pomarańczową linią, 
• tatę i córkę czarną linią.

2.  Policz, ile jest osób na obrazkach powyżej. 
Wynik wpisz w zielonej ramce.



3.  Członkowie rodziny są w różnym wieku – jedni starsi, a inni młodsi. 
Przyjrzyj się parom zdjęć. 
W każdej parze narysuj strzałkę w kierunku od osoby młodszej do starszej.

4. Pisz wielkie litery – pierwszą po śladzie, a drugą samodzielnie. 

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

• Wymienić członków mojej rodziny.
• Powiedzieć, kto jest starszy, a kto młodszy w rodzinie.
• Pisać litery po śladach.

Żyrafa Ola i Kuba nie mają wspólnej rodziny, ale Zuzia i Kuba są 
kuzynostwem. Czy znasz członków swojej rodziny? Wiesz, jak mają na imię 
i jak wyglądają? Opowiedz o nich.
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1.  Stwórz drzewo genealogiczne swojej rodziny. 
Narysuj swój portret w kółku i portrety członków rodziny w liściach drzewa. 

Moja rodzina liczy    osób.



2.  Spójrz na zdjęcia owoców i warzyw.  
Połącz kreskami te z nich, które tworzą rodziny kolorystyczne.  
Który element nie pasuje do żadnej rodziny?

3.  Zaznacz krzyżykiem zwierzęta, którymi możesz opiekować się w przedszkolu.

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola ma bardzo dużą rodzinę. Niestety, żyrafy mieszkają daleko  
stąd i się nie widują. Zuzia i Kuba znają swoich dziadków, ciocie, wujków 
i kuzynów. A ty często spotykasz się z członkami swojej rodziny? Jak 
spędzasz czas w rodzinnym gronie?

• Powiedzieć, co to jest drzewo genealogiczne.
• Opisać drzewo genealogiczne swojej rodziny.
• Grupować obiekty w rodziny/grupy kolorystyczne.
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1.  Otocz pętlą obrazki, które kojarzą się z pracą twoich rodziców. 
Jeżeli żaden obrazek nie pasuje, sama/sam narysuj w ramce odpowiedni 
przedmiot.
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

2.  Przyjrzyj się obrazkowi i powiedz, co przedstawia. 
Pokoloruj elementy ilustracji zgodnie z podanym kodem.

Zuzia opowiedziała żyrafie Oli, czym zajmują się jej mama i tata. Potem 
pokazała przyjaciółce własnoręcznie narysowany piękny portret swoich 
rodziców. Mama Kuby trzyma w ręku stetoskop. Czy wiesz, co to jest?  
Kim jest mama Kuby?

• Wykonać portret mamy i taty.
• Opowiedzieć, jaką pracę wykonują moi rodzice.
• Kolorować według kodu.
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1.  Przyjrzyj się produktom na regale w sklepie. Nazwij je. 
Pokoloruj w tabeli tyle prostokątów, ile sztuk każdego produktu 
znajduje się na półce. 
Zapisz liczbę przedmiotów w kółku pod obrazkiem.



Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Zuzia i Kuba poznali niektóre figury geometryczne. Gdy poszli z żyrafą Olą  
na spacer do parku, pokazywali jej różne obiekty i przyrównywali do koła, 
kwadratu i prostokąta. Ty też tak potrafisz? Jaki kształt ma twoja ulubiona 
książka?

• Rozpoznawać i nazywać figury geometryczne.
• Porównywać różne przedmioty do figur geometrycznych.

2.  Ile różnych figur widzisz w zbiorze obrazków? 
Zapisz wynik w kratce.

3.  Połącz linią figury z przedmiotami o takim samym kształcie.
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1.  Rozwiąż zagadkę.  
Posłuchaj uważnie zdania czytanego przez nauczyciela i napisz po śladzie 
brakujące słowo w odpowiedzi.

Wanda i Paweł to babcia i dziadek 
Uli i Tomka.

Ula i Tomek to ich                       .

c = tle k ska ra

3.  Naklej wokół wiersza kwiaty, tak aby całość wyglądała jak laurka. 
Naklejki znajdziesz na końcu książki. 
Naucz się wiersza na pamięć i powiedz go rodzicom.

Kochana Mamo! Kochany Tato!
Mam dla Was pyszne ciastka z herbatą,
kwiat na patyku z barwnej bibułki,
czerwone serce oraz laurki,
do tego uśmiech, piękne życzenia –
żeby się smutek w radość zamieniał,
żeby słoneczko mocno świeciło,
żeby Wam z nami wesoło było!

2.  Rozwiąż rebusy.

wu zyn



Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola ma kłopoty z zapamiętaniem nazw osób w rodzinie. Zuzia i Kuba 
pomagają jej zrozumieć, kim są siostra mamy i brat taty. A ty wiesz, kto to 
jest stryj i o kim mama mówi „mój teść"?

• Nazywać członków rodziny.
• Powiedzieć wiersz.
• Wymienić nazwy zwierząt zaczynające się od różnych liter.

4.  Spójrz na zdjęcia zwierząt.  
Połącz w pary zwierzęta, których nazwy rozpoczynają się tą samą głoską.



Data: 

1.  Spójrz na zdjęcia dzieci z różnych stron świata. 
Napisz po śladzie nazwy miejsc, z których pochodzą. 
Powiedz, jak nazywa się kontynent, na którym mieszka chłopiec w zielonej 
koszulce.
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2.  Przyjrzyj się mapie kontynentu, z którego pochodzi żyrafa Ola. 
Pokoloruj chmurę z nazwą tego kontynentu.  

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

• Posługiwać się globusem.
• Rozpoznawać kształty kontynentów i napisać ich nazwy.
• Opisać wygląd dzieci żyjących na różnych kontynentach.

Żyrafa Ola i Kuba znaleźli na globusie kontynent, z którego pochodzi Ola. 
Zauważyli, że w jednej części Afryka jest bardzo zielona, a w innej bardzo sucha. 
Czy wiesz dlaczego? Odszukaj na globusie nazwę najdłuższej rzeki Afryki.

Ameryka

Azja

Afryka
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3.  Otocz pętlą obrazki dziewczynek. Policz je i zapisz wynik w ramce nr 1. 
Policz obrazki chłopców. Zapisz wynik w ramce nr 2.

1.

2.

1.  Liczba 19 to 10 i 9. 
Przyjrzyj się, jak wygląda zapis liczby 19.  
Rysuj liczbę 19 po śladach zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki, 
a potem rysuj samodzielnie do końca linii. 

2.  Liczba 20 to 10 i 10. 
Przyjrzyj się, jak wygląda zapis liczby 20.  
Rysuj liczbę 20 po śladach zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki, 
a potem rysuj samodzielnie do końca linii. 

19

20

10+9=19

10+10=20



4.  Przyjrzyj się działaniom. 
Dopasuj do ramek naklejki z guzikami, które znajdziesz na końcu książki.
Wykonaj działania i zapisz ich wynik.

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola słyszała o lodowych domach nazywanych igloo, ale wie, że nie 
może w takim zamieszkać. Zastanawia się, z ilu bloków lodu można 
zbudować igloo. Łatwiej będzie budować z 19 czy 20 elementów? 
Dlaczego tak sądzisz?

• Rozpoznać i nazywać liczby 19 i 20.
• Napisać liczby 19 i 20.
• Liczyć i rozwiązywać zadania matematyczne w zakresie 10.

+ 4 =
-   =

10 -        =
5.  Połącz w pary takie same czworokąty.



Data: 

1.  W Azji buduje się domy nazywane pagodami. 
W każdym pokoju pagody przedstawionej na obrazku leży inny dywan. 
Przyjrzyj się kodowi kolorystycznemu nad obrazkiem. 
Narysuj wzory dywanów i pokoloruj je zgodnie z tym kodem.
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola i Zuzia już wiedzą, że nie mogłyby mieszkać w dowolnym 
miejscu na Ziemi. Albo byłoby im za ciepło, albo za zimno. Każdy ma 
miejsce, w którym czuje się najlepiej. Gdzie ty chciałabyś/chciałbyś 
mieszkać? Dlaczego?

• Interpretować kody i odtwarzać wzory.
• Rozwiązywać zadania za pomocą ustalonych znaków.

2.  Pomyśl, które miejsca pasują do postaci na górze tabeli. Wpisz znak „+” albo 
„–”  w odpowiednie kratki na skrzyżowaniu ocenianych zdjęć.

+

–
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1.   Pokoloruj tyle kokardek na ogonie latawca, ile wskazuje pierwsza liczba 
wpisana w działaniu. 
Dorysuj innym kolorem tyle kokardek, żeby razem było 10. 
Uzupełnij brakującą liczbę w działaniu. 

7+     =10

8+     =10

  +     =10

+     =10



Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola i jej przyjaciele z przedszkola rozmawiali o swoich prawach.  
Mają prawo wyrażać swoje uczucia. To jest piękne, ale co znaczy?  
Czy ty to wiesz?

• Liczyć do 10.
• Opowiedzieć o prawach dzieci.
• Łączyć elementy w zbiory.

2.  Żyrafa Ola mówi, że warto znać swoje prawa. 
Przeczytaj ten tekst i zapamiętaj go.

3.  Utwórz zbiory zawierające po 8 śladów żyrafy Oli. 
Zapisz w kratce pod rysunkiem, ile jest takich zbiorów.

Znalazłam/znalazłem      zbiory.

Mamy prawo do:

• troski mamy i taty,

• zabawy, nauki i relaksu,

• pomyłek i do smutku, gdy mamy problem.



Data: 

1.  Spójrz na zdjęcia dzieci z różnych państw świata. Każde zdjęcie jest podpisane 
nazwą ojczyzny dziecka w jego języku narodowym. 
Połącz zdjęcia z chmurkami, na których są takie same napisy. 
W ten sposób dowiesz się, z których państw pochodzą dzieci.
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

− Dlaczego dzieci na całym świecie są takie różne? – zastanawiała się 
żyrafa Ola. – Dzieci różnią się wyglądem, ale potrzebują tego samego 
– powiedziała Zuzia. Czego potrzebują dzieci na całym świecie?

• Odróżniać mieszkańców różnych części świata.
• Wskazać, na jakim kontynencie mieszkają różne dzieci.

2. Posłuchaj wiersza i naucz się go na pamięć.

Małgorzata Robaczyk
Dzieci świata

Co lubią dzieci na całym świecie?
Tego się zaraz z wiersza dowiecie!

Lubią się bawić i robić miny,
wyjeżdżać w góry lub do rodziny,
skakać na nodze, kręcić się w kółko,
wyjść na plac zabaw lub na podwórko.

Lubią przygody i mądre bajki,
dźwięki bębenka lub bałałajki,
zajadać sushi albo spaghetti,
puszczać latawce, rzucać konfetti.

Lubią pociągi i samochody,
rzucać patyki z brzegu do wody,
mają marzenia i swoje plany.
Chcesz wiedzieć jakie? Nie bądź ciekawy!




