
Data: 

1.  Nazwij obrazki w okienkach. 
Jaką głoskę słyszysz na początku każdego słowa? 
Pokoloruj literę Z na niebiesko.

2.  Przyjrzyj się obrazkom i nazwij je. 
Wszystkie litery z obrysuj niebieską pętlą.

telewizor

puzon 

zegarek

zamek

lizak 

waza

zebra

zupa Zenek
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3. Rysuj po zaznaczonych śladach zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki.  

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

• Rozpoznawać i nazywać literę Z, z. 
• Rozpoznawać i wymawiać głoskę Z.
• Zapisywać litery według wskazówek.

Kuba zaproponował żyrafie Oli grę w układanie zdań, w których wszystkie 
wyrazy będą zaczynały się na tę samą literę. Kiedy dojechali do litery Z,  
Ola ułożyła zdania: „Zosia zrobiła zakupy” i „Zuzia zabrała zabawki”.  
Spróbuj pobawić się w domu w układanie takich zdań.



Data: 127

1.  Przyjrzyj się dwóm zdjęciom, które przedstawiają różne środowiska naturalne.
Pokoloruj na zielono ramkę zdjęcia gospodarstwa rolnego. 
Pokoloruj na niebiesko ramkę zdjęcia sawanny. 
Każde zwierzę połącz linią z jego środowiskiem naturalnym.



2.  Ptaki znoszą jajka różnej wielkości. Połącz liniami ptaki na zdjęciach z ich jajkami.

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Zuzia dziś w przedszkolu dowiedziała się, że jajko strusia ma tak twardą 
skorupkę, że do jej rozbicia potrzeba wiertarki albo młotka. A jajecznica, 
którą można z takiego jajka zrobić, wystarczyłaby dla 30 osób. – Jednym 
jajkiem najadłaby się cała moja grupa w przedszkolu! – dziwiła się Zuzia. 

• Wskazać środowisko naturalne zwierząt.
• Odróżniać środowiska naturalne.
• Przyporządkować jajo do ptaka.



Data: 

1.  Przyjrzyj się obrazkom i opowiedz, co na nich widzisz. 
Wpisz numery od 1 do 6 zgodnie z kolejnością etapów powstawania chleba.
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Kuba na śniadanie najczęściej zjada świeże pszenne bułki z żółtym serem. 
Zuzia woli rogala z powidłami od babci Zosi. Jej mama je żytnią bułkę 
z ziarnami, a tata tosty z dżemem. A ty masz swój ulubiony rodzaj pieczywa?

• Opowiedzieć o procesie powstawania chleba.
• Wymienić różne rodzaje pieczywa.
• Odczytywać wyrazy z wykreślanki.

2.  Czy wiesz, jak nazywają się pokazane na ilustracjach rodzaje pieczywa? 
Wykreśl co drugą literę, a poznasz ich nazwy. 
Odczytaj je.

r  u  o  l  g  j  a  t  l

t  w  o  g  s  u  t

p  v  r  u  e  h  c  k  e  n  l 

b  l  u  h  ł  d  k  t  a 



Data: 

1.  Przyjrzyj się obrazkom. Nazwij każde zwierzę. 
Pod każdym obrazkiem narysuj tyle kółek, ile nóg ma przedstawione 
na nim zwierzę. 
Pokoloruj na zielono ramki ze zdjęciami tych zwierząt, które wykluwają się 
z jajek. 
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Kiedy Zuzia i żyrafa Ola grają w loteryjki dotyczące wiedzy o zwierzętach, 
zawsze wygrywa Ola, która zna wiele zwierząt. Zuzia uczy się od swojej 
przyjaciółki ciekawostek o ich życiu, np. o tym, że krokodyla mama 
pomaga młodym wydostać się z gniazda i przenosi je w pysku do wody. 
Wiedziałaś/Wiedziałeś o tym?

• Rozpoznawać i nazywać zwierzęta.
• Rozpoznawać cechy charakterystyczne różnicujące zwierzęta.
• Grupować różne typy zwierząt.

2.  Przyjrzyj się obrazkom. 
W każdej ramce znajduje się jedno zwierzę, które nie pasuje do danej grupy 
zwierząt: ptaków, ssaków, zwierząt morskich lub owadów. 
Obrysuj pętlą zwierzę, które nie pasuje do pozostałych w danej grupie.



Data: 

1.  Przyjrzyj się zwierzętom i nazwij je. 
Połącz linią każde zwierzę z produktem, którego dostarcza.
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola często nosi szalik z miękkiej wełny. Zuzia chętnie zjada chleb 
z miodem, siedząc na swojej puchowej poduszce. Kuba uwielbia jajecznicę 
i ciepłe mleko. Gdyby nie zwierzęta, nie byłoby tych wszystkich produktów. 
Warto pamiętać, że zwierzęta dają też miłość i przywiązanie. Podrap więc 
czasem za uchem swojego czworonoga.

• Rozpoznawać i nazywać zwierzęta oraz produkty.
• Łączyć zwierzę i produkty, których dostarcza.
• Odczytywać wyrazy i pisać po śladzie.

2.  Przyjrzyj się rysunkom. Przeczytaj wyrazy i napisz je po śladzie. 
Opowiedz krótkie historyjki o tym, co widzisz na obrazkach. 



Data: 

1.  Nazwij obrazki w okienkach. 
Jaką głoskę słyszysz na początku każdego słowa? 
Ozdób literę F, rysując wewnątrz niej niebieskie fale.

2.  Przyjrzyj się obrazkom i nazwij je. 
Wszystkie litery f obrysuj niebieską pętlą.

frytki

fotograf   

wafel  

fotel  

foka 

Franek 

flet 

figa
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farby



3. Rysuj po zaznaczonych śladach zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki.  

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

• Rozpoznawać i nazywać literę F, f. 
• Rozpoznawać i wymawiać głoskę F.
• Zapisywać litery według wskazówek.

Franek to nowy kolega w grupie Kuby. Przyjechał z Francji, ale jego rodzice są 
Polakami. Franek gra na fortepianie, a jego tata jest fotografem. Najchętniej 
fotografuje foki i ogrodowe fontanny. Policz, ile razy w tym tekście pojawiła się 
głoska F. 

rby



Data: 

1.  Przyjrzyj się obrazkom. 
Obok każdego sklepu znajdują się trzy obrazki przedstawiające różne wystawy 
sklepowe. Otocz pętlą taką samą wystawę jak ta w sklepie. 
Nazwij wszystkie sklepy. 
Pokoloruj dachy sklepów, w których sprzedawane są produkty spożywcze.
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2.   Otocz pętlą te przedmioty, które można kupić w pasmanterii.

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Zuzia zgubiła guzik od swetra i razem z żyrafą Olą poszły do pasmanterii, aby 
kupić nowy. Żyrafa była nieco onieśmielona, ponieważ pierwszy raz w życiu 
widziała tyle kolorowych guzików naraz. Zuzia wybrała pasujący guzik, a Ola 
kupiła mnóstwo kolorowych wstążek. Jak myślisz, co z nimi zrobi? 

• Rozpoznawać rodzaje sklepów.
• Wymieniać asortyment różnych rodzajów sklepów.
• Odpowiednio zachować się na zakupach.



Data: 

1.  Nazwij obrazki w ramkach.  
Pod każdym obrazkiem narysuj tyle kropek, ile głosek słyszysz w jego nazwie.
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2.  W każdej ramce otocz pętlą ten przedmiot, którego nazwa nie rymuje się 
z pozostałymi.

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola lubi zabawy językowe, ale najbardziej rymowanki. Najchętniej 
układa rymy w drodze do przedszkola: kotek – płotek – motek, gruszka – 
pietruszka – puszka, agrafka – żyrafka – szafka.  Pomóż Oli ułożyć rymy 
do wyrazów farby i foka. 

• Rozpoznawać i nazywać obiekty.
• Dzielić wyrazy na głoski.
• Wskazać, co nie pasuje do zbioru.



Data: 

 Przyjrzyj się tabeli przedstawiającej wiewiórkę i jej pożywienie. 
Zbuduj wykres, kolorując  odpowiadające liczbie pod obrazkiem.
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3.  Otocz pętlą obrazki produktów z mleka. Wynik wpisz w kratkę.

1.  Liczba 15 to 10 i 5. 
Przyjrzyj się, jak wygląda zapis liczby 15.  
Rysuj liczbę 15 po śladach zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki, 
a potem rysuj samodzielnie do końca linii. 

2.  Liczba 16 to 10 i 6. 
Przyjrzyj się, jak wygląda zapis liczby 16.  
Rysuj liczbę 16 po śladach zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki, 
a potem rysuj samodzielnie do końca linii. 

15

1

10+5=15

10+ =1



Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

W delikatesach żyrafa Ola była zagubiona, widząc tak wiele towarów na 
półkach. Nie wiedziała, co kupić, ale Zuzia miała listę 15 produktów 
potrzebnych do przygotowania zdrowego obiadu, podwieczorku i kolacji. 
Na końcu zakupów dziewczynka wybrała jeszcze gazetę. Ile produktów 
kupiły razem Zuzia i żyrafa Ola? Umiesz szybko liczyć w sklepie?

• Rozpoznawać, nazywać i napisać liczby 15 i 16.
• Liczyć do 16.
• Uzupełnić ciąg liczb od 1 do 16.

4.  Połącz punkty od 1 do 16 i odkryj, co robiły Zuzia i żyrafa Ola. 
Pokoloruj obrazek według własnego uznania.
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Data: 135

1. Rozwiąż rebus i narysuj w ramce rozwiązanie.



Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola polubiła zakupy. Najbardziej lubi odwiedzać kwiaciarnie, 
w których zawsze pięknie pachnie świeżymi kwiatami, a ich kolory 
przyprawiają o zawrót głowy. Jak nazywa się sklep, gdzie można kupić 
pieczywo? Jego nazwa rymuje się z kwiaciarnią.

• Rozwiązywać rebusy.
• Czytać proste zdania.
• Wskazać różnice między wyrazami.

2. Przeczytaj wyrazy ułożone w pary. Czym się różnią? Zaznacz różnice.

3.  Przeczytaj zdania. O jakich sklepach jest w nich mowa? 
Co jeszcze można kupić w każdym z tych sklepów? 
Narysuj w ramce po jednym przykładzie. 

Tu kupimy farby, bloki i pisaki. 

Tu kupimy irysy, tulipany i gerbery. 

Tu kupimy flet i puzon.

futro

furtka

fort

fajka

farby

stołki

jutro

kurtka

tort

bajka

garby

fiołki




