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1.  Połącz zdjęcia: 
• babci i dziadka niebieską linią, 
• mamy i taty żółtą linią, 
• brata i siostry czerwoną linią, 
• wnuczki i dziadka zieloną linią, 
• wnuczka i babci brązową linią.

2.  Policz, ile jest osób na obrazkach powyżej. 
Narysuj w ramce tyle samo kropek.



 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

3.  Członkowie każdej rodziny są w różnym wieku – jedni są starsi, a inni młodsi. 
Przyjrzyj się parom zdjęć. Narysuj w każdej kratce strzałkę skierowaną od osoby 
młodszej do starszej.

4.  Narysuj w ramce twarze 2 najstarszych członków swojej rodziny.  
Powiedz, kim oni dla ciebie są.

Żyrafa Ola i Kuba nie mają wspólnej rodziny, za to Zuzia i Kuba są 
kuzynostwem. Wybierz spośród członków swojej rodziny jedną osobę  
i opowiedz o niej. 

• Łączenie obrazków w pary.
• Przeliczanie obiektów.
• Porównywanie wieku osób przedstawionych na fotografiach.
• Rysowanie twarzy.
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1.  Stwórz drzewo genealogiczne swojej rodziny. Narysuj swój portret  
w jego środku i portrety członków rodziny w liściach. 



 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

2.  Połącz liniami zdjęcia przedstawiające owoce i warzywa, które tworzą rodziny 
kolorystyczne.  
Który obrazek nie pasuje do żadnej rodziny?

Ukochana ciocia Zuzi mieszka w Kołobrzegu, ulubiony wujek dziewczynki –  
w Krakowie, a dziadkowie ze strony mamy mają dom w Suwałkach. Podaj 
nazwy miejscowości, w których mieszkają członkowie twojej rodziny.  
Z którymi z nich najczęściej się spotykasz? Jak spędzacie wtedy czas?

• Tworzenie drzewa genealogicznego.
• Łączenie obrazków w rodziny kolorystyczne.
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1.  Otocz pętlami obrazki, które kojarzą się z pracą twoich rodziców. 
Jeżeli żaden obrazek nie pasuje, narysuj w ramkach odpowiednie symbole.
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 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

Kuba pokazał żyrafie Oli własnoręcznie namalowany portret swoich rodziców. 
Na obrazku każdy rodzic trzymał w ręku przedmiot, który jest mu potrzebny 
w pracy: mama stetoskop, a tata batutę. Kim są rodzice Kuby? Wymień 
atrybuty kilku innych zawodów.

• Rozpoznawanie znaczeń symboli.
• Kolorowanie zgodnie z podanym kodem.

2.  Pokoloruj elementy ilustracji zgodnie z podanym na niej kodem.
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1.  Nazwij poszczególne elementy obrazka. 
Pokoloruj tyle prostokątów, ile opakowań każdego produktu 
znajduje się na półkach.



 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

2.  Narysuj w czarnych ramkach tyle krzyżyków, ile figur geometrycznych 
znajduje się w każdym zbiorze.

3.  Połącz liniami figury geometryczne z przedmiotami o takich samych 
kształtach.

Podczas spaceru Zuzia i Kuba pokazywali żyrafie Oli różne obiekty w kształcie 
koła, kwadratu, trójkąta i prostokąta. Jak myślisz, co to mogło być? 

• Przeliczanie elementów.
• Łączenie obrazków w pary.
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1.  Naklej wokół wiersza nalepki z kwiatami i dorysuj dowolne elementy,  
tak aby całość wyglądała jak laurka. Naklejki znajdziesz na końcu książki. 
Naucz się wiersza na pamięć (z pomocą nauczyciela) i powiedz go rodzicom.

Kochana Mamo! Kochany Tato!

Mam dla Was słodkie ciastka z herbatą,

kwiat na patyku z barwnej bibułki,

dużo całusów i dwie laurki,

do tego uśmiech oraz życzenia –

żeby się smutek w radość zamieniał,

żeby słoneczko mocno świeciło,

żeby Wam z nami wesoło było!



 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

2.  Połącz liniami fotografie przedstawiające zwierzęta, których nazwy 
rozpoczynają się od tej samej głoski.

Zuzia, Kuba i żyrafa Ola oglądali zdjęcia z rodzinnego albumu chłopca. – To  
jest moja ciocia Basia – mówił Kuba, wskazując fotografię uśmiechniętej blondynki 
w słomkowym kapeluszu. – To moi rodzice podczas swojego ślubu – wyjaśnił.  
– A tamto zdjęcie przedstawia mojego stryja Antka i teściów mojej mamy.  
Wytłumacz, kim są osoby z ostatniego zdjęcia.

• Komponowanie laurki.
• Opanowywanie pamięciowe tekstu.
• Wyróżnianie głosek w nagłosach słów.
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1.  Nazwij zwierzęta pokazane na ilustracji.

2.  Narysuj drogę, która doprowadzi słonika do jego rodzeństwa.



 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

3.  Otocz pętlą obrazek przedstawiający kontynent, z którego pochodzi żyrafa Ola.

Żyrafa Ola i Kuba znaleźli na globusie kontynent, na którym mieszka rodzina 
Oli. Przypomnij jego nazwę. Wymyśl historyjkę rozpoczynającą się od słów: 
„Pewnego dnia rodzina żyrafy Oli...”.

• Nazywanie zwierząt.
• Wyznaczanie drogi w plątaninie.
• Rozpoznawanie kontynentu, z którego pochodzi żyrafa Ola.
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1.  Narysuj w pustej pętli tyle krzyżyków, ile jest razem zabawek na regałach.

2.  Narysuj w pustej pętli tyle kropek, ile jest razem grzybów w koszykach.

3.  Otocz zielonymi pętlami po 4 obrazki przedstawiające dzieci. 



 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

4.  Dopasuj do zielonych ramek naklejki z guzikami, które znajdziesz na końcu 
książki. 
Dorysuj w czerwonych ramkach tyle guzików, żeby w każdym poziomym 
rzędzie było ich po 20.

5.  Połącz liniami czworokąty o takich samych kształtach i rozmiarach.

Żyrafa Ola słyszała o domach z lodu nazywanych igloo, ale wie, że nie może  
w takim zamieszkać. Jak myślisz, dlaczego? Kto może mieszkać w igloo?

• Przeliczanie elementów.
• Łączenie figur geometrycznych w pary.
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1.  W Azji buduje się domy zwane pagodami. 
W każdym pokoju pagody przedstawionej na obrazku leży inny dywan. 
Przyjrzyj się kodowi kolorystycznemu nad obrazkiem. 
Narysuj wzory dywanów. Pokoloruj je zgodnie z kodem.



 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

2.  Pomyśl, które miejsca pokazane na fotografiach umieszczonych w kolumnie  
po lewej stronie pasują do postaci ze zdjęć na górze tabeli. Narysuj znaki „+” 
albo „–”  w odpowiednich kratkach na „skrzyżowaniu” ocenianych zdjęć.

+

–

Żyrafa Ola i Zuzia już wiedzą, że nie mogłyby mieszkać w dowolnym miejscu 
na Ziemi. Gdzieś mogłoby im być za zimno, a gdzieś za ciepło. Gdzieś nie ma 
morza, nad którym bardzo chce mieszkać Zuzia, a gdzieś lasów, które 
uwielbia Ola. A gdzie ty chciałabyś / chciałbyś mieszkać, gdybyś mogła / 
mógł wybierać? Dlaczego akurat tam?

• Rysowanie wzorów i kolorowanie elementów zgodnie z podanym kodem.
• Ocenianie fotografii na podstawie podanych kryteriów.
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1.   Pokoloruj na niebiesko tyle kokardek umieszczonych na ogonie każdego 
latawca, ile jest chmurek w ramce pod nim. 
Pokoloruj innym kolorem tyle kokardek, żeby razem z niebieskimi na 
każdym ogonie było ich po 10.



 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

2.  Utwórz zbiory składające się z 6 książek.

3.  Utwórz zbiory zawierające po 8 śladów żyrafy Oli.
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Żyrafa Ola i jej przyjaciele rozmawiali dziś w przedszkolu o swoich prawach. 
Wiedzą już, że mają między innymi prawo do wyrażania uczuć.  
Wytłumacz, co to oznacza.

• Przeliczanie elementów.
• Kolorowanie w obrębie konturów.



1.  Połącz liniami zdjęcia przedstawiające dzieci i obrazki prezentujące flagi 
krajów, z których one pochodzą. Pomogą ci w tym kształty ramek i krawędzi 
obrazków.
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 Porozmawiajmy…
 Udało mi się 

  Ćwiczyliśmy

2. Posłuchaj wiersza i naucz się go na pamięć (z pomocą nauczyciela).

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, grać w piłkę, kręcić się w kółko,
wyjść na plac zabaw lub na podwórko.

Lubią przygody i różne 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? Jesteś ciekawy?

– Dlaczego dzieci na świecie są takie różne? – zastanawiała się na głos  
żyrafa Ola. – Olu, dzieci różnią się między sobą wyglądem, ale potrzebują  
tego samego – powiedziała Zuzia.
Jak myślisz, o co chodziło dziewczynce? Czego potrzebują dzieci na całym 
świecie?

• Łączenie obrazków w pary.
• Opanowywanie pamięciowe tekstu.


