
1.  Nazwij obrazki w okienkach. 
Jaką głoskę słyszysz na początku każdego słowa? 
Ozdób literę niebieskimi szlaczkami.
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2.  Narysuj w kratkach tyle kropek, ile sylab słyszysz w nazwach obiektów 
przedstawionych na obrazkach.



3.  Rysuj po śladach zgodnie z kierunkami wskazanymi przez strzałki.  

Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

• Wyróżnianie głosek w nagłosach słów.
• Dzielenie nazw na sylaby.
• Rysowanie po śladach.

Ciocia Cecylia i wuj Cezary to rodzice Celinki, która jest kuzynką Zuzi. Celinka 
ma psa Cudaka. Na spacerze Cudak zwykle goni cietrzewie i cykady. Co za 
ruchliwy pies! Jak ma na imię twoje domowe zwierzę? Jeśli nie masz pupila, 
powiedz, jak miałby na imię, gdybyś go miała / miał.
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1.   Policz palce w każdym rzędzie. 
Narysuj w kratkach tyle kropek, ile palców widzisz.  
Powiedz, ile jest kropek w każdym rzędzie.



2.  Żyrafa Ola łowi ryby. 
Pomóż jej i w każdym rzędzie otocz pętlami rybki, które są swoimi lustrzanymi 
odbiciami.

Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

– Trzymam za ciebie kciuki! – powiedziała Zuzia do żyrafy Oli, kiedy ta brała 
udział w konkurencji biegów w przedszkolu. – Kciuki? – zdziwiła się Ola. – Tak, 
to znaczy, że życzę ci powodzenia. – W takim razie ja będę trzymała za ciebie 
kopyta – powiedziała Ola i się roześmiała. Jak nazywają się pozostałe palce dłoni?

• Przeliczanie elementów.
• Znajdowanie lustrzanego odbicia obiektów.
• Sylabizowanie swojego imienia.

3.  Narysuj w kratkach tyle serduszek, ile sylab ma twoje imię.



1.  Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem kolorystycznym. 
Nazwij przedstawione na nim elementy. 
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Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

Żyrafa Ola poszła z Zuzią, Kubą i ich grupą przedszkolną na łąkę 
w poszukiwaniu pierwszych oznak nadchodzącej wiosny. Ola ciągle się 
śmiała, bo siadały na niej motyle i łaskotały ją w szyję. – Szkoda, że motyle 
żyją tylko kilka tygodni. Tak bardzo podobają mi się te owady! – powiedziała 
Ola. Narysuj na kartce kolorowego motyla i opowiedz o nim.

• Kolorowanie według kodu.
• Rysowanie po śladzie.

2.  Narysuj po śladach drogi lotów motyli.
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1.  Przyjrzyj się zdjęciom. 
Powiedz, jaką porę roku ilustrują. Opowiedz, co na nich widzisz.

2.  Połącz obrazki strzałkami, tak aby ostatnia głoska nazwy obiektu 
przedstawionego na obrazku była pierwszą głoską nazwy kolejnego 
obiektu. Zacznij od zdjęcia pokazującego ananasa. 
Powiedz, który obrazek nie pasował.



Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

Zwierzęta budzą się do życia, kwitną pierwsze kwiaty, owady bzyczą 
radośnie, słońce przygrzewa coraz mocniej – wiosna! Żyrafa Ola schowała 
już do szafy szaliki, czapki i rękawiczki. Jakie elementy garderoby nosimy 
wiosną?

• Budowanie wypowiedzi.
• Łączenie elementów w ciąg zależności.
• Rozpoznawanie i kojarzenie kodów.

3.  Przyklej naklejki, przestrzegając zaproponowanej kolejności kolorów. 
Naklejki znajdziesz na końcu książki. 

4. Rysuj po śladach drogi zwierząt do ich przysmaków.



1. Połącz liniami obrazki, których nazwy się rymują.  

2.  Przeczytaj z nauczycielem zdania. 
On będzie czytał wyrazy, a ty mów, co widzisz na obrazkach. 
Narysuj w ramkach, co mają dzieci.
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Celina ma    . Lucek ma     .



Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

Cytryna jest kwaśna. Cukierki są słodkie. Grejpfrut jest gorzki. Sól jest 
słona. – A czekolada może być i słodka, i słona, i gorzka – powiedziała 
żyrafa Ola. Jaką czekoladę lubisz najbardziej?

• Łączenie słów, które się rymują.
• Czytanie krótkich zdań słowno-obrazkowych.
• Dopasowywanie zbiorów do obrazków.

3.  Przyjrzyj się obrazkom i elementom w zbiorach. 
Połącz liniami zbiory z obrazkami, do których najbardziej pasują.



1.  Nazwij obiekty przedstawione na obrazkach. 
Jaką głoskę słyszysz na początku każdego słowa? 
Ozdób wnętrze litery niebieskimi kwiatkami.
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2. Rysuj po śladach zgodnie z kierunkami wskazanymi przez strzałki.  



Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

• Wyróżnianie głosek w nagłosach słów.
• Rysowanie po śladach.

Babcia Kuby ma przy swoim domu ogródek. Wiosną wymaga on dużo pracy. 
Babcia sprząta w nim po zimie, przygotowuje grządki do siania nasion, czyści 
narzędzia. Żyrafa Ola lubi oglądać narzędzia, których używa się w ogrodzie. 
Wymień ich nazwy.

3.  Nazwij obiekty przedstawione na obrazkach. 
Jaką głoskę słyszysz na początku każdego słowa? 
Ozdób wnętrze litery niebieskimi gwiazdkami.

4.  Rysuj po śladach zgodnie z kierunkami wskazanymi przez strzałki.  



1.  Połącz linią każdy kwiat z jego cieniem. 
Jak nazywają się te kwiaty?
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Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

Zuzia i Kuba grali w grę, która polegała na tym, że trzeba było podać jak 
najdłuższą nazwę kwiatu i podzielić ją na sylaby. Zuzia powiedziała: „krokus”,  
a Kuba: „przebiśnieg”. Żyrafa Ola miała rozstrzygnąć, kto wygrał. Pomóż jej.  

• Dopasowywanie obiektów i ich cieni.
• Wskazywanie takich samych szeregów obiektów.
• Rysowanie po śladach.

3.  Rysuj kwiaty po śladach.

2.  Zaznacz krzyżykami takie same grządki.



1.  Przypatrz się obrazkom. 
Połącz liniami w pary te obrazki, które przedstawiają przeciwieństwa.

2.  Narysuj w okienkach tyle kropek, ile sylab słyszysz w nazwach obiektów 
przedstawionych na obrazkach.
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3. Otocz pętlą zdjęcia przedstawiające owoce, które można wyhodować 
w ogrodzie w naszym kraju.

Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

– Ile kolorów! – powiedziała żyrafa Ola, kiedy Zuzia i jej mama wróciły ze 
sklepu i wyłożyły na stół wszystkie warzywa i owoce, które kupiły.   
– Jakie żółte banany, czerwone jabłka i zielone arbuzy! – zachwycała się Ola.  
Jakie jeszcze owoce i w jakich kolorach mogła zobaczyć?

• Wskazywanie przeciwieństw.
• Dzielenie nazw na sylaby.
• Wskazywanie owoców rosnących w Polsce.



1.  Przyjrzyj się figurom w czerwonej ramce i figurom w kolorowych kratkach.  
Narysuj brakujące figury w pustych kratkach. 
Każda figura może wystąpić tylko raz.  

2.  Przyjrzyj się klockom. 
Połącz liniami te, które do siebie pasują.
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Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

– Oj, to nie były proste łamigłówki – powiedziała żyrafa Ola. – Skoro trójkąt 
ma 3 kąty, to czy kwadrat można nazwać czworokątem? – zastanawiała się 
Ola. – Czy istnieje dwójkąt? Jak nazwać figurę geometryczną, która ma aż  
7 kątów? Pomóż żyrafie Oli w rozwiązaniu tych zagadek.

• Rozpoznawanie i uzupełnianie ciągów w rzędach i kolumnach.
• Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
• Rozpoznawanie figur, które do siebie pasują.

3.  Przyjrzyj się obrazkowi. 
Policz, ile razy występuje na nim każda figura geometryczna. 
Narysuj na plakietce odpowiednią liczbę kropek. 
Pokoloruj figury zgodnie z kodem kolorystycznym.
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1.  Przyjrzyj się obrazkom, które pokazują etapy wzrostu drzewa. 
Narysuj w kratkach taką liczbę kropek (od 1 do 6), aby przedstawić 
kolejność wydarzeń.



Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

Kuba powiedział żyrafie Oli, że zjadamy różne części warzyw. Jemy 
korzenie, np. machewki i buraka, łodygi, np. pora, liście, np. sałaty, owoce, 
np. pomidorów i ogórków oraz nasiona, np. grochu i fasoli. Możemy zjadać 
też kwiaty roślin. Wymień ich nazwy. 

• Ustalanie cyklu rozwojowego drzewa.
• Kolorowanie według podanego kodu.

2.  Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem kolorystycznym. 
Powiedz, co widzisz na pokolorowanym obrazku.



1.  Nazwij obrazki w okienkach. 
Jaką głoskę słyszysz na początku każdego słowa? 
Ozdób literę, rysując wewnątrz niej niebieskie balony.
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2.  Narysuj w kratkach tyle kropek, ile sylab słyszysz w nazwach obiektów 
przedstawionych na obrazkach.



3.  Rysuj po śladach zgodnie z kierunkami wskazanymi przez strzałki. 

Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

• Wyróżnianie głosek w nagłosach słów.
• Dzielenie nazw na sylaby.
• Rysowanie po śladach.

Żyrafa Ola dowiedziała się, czym są Święta Wielkanocne. Kojarzą jej się 
bardzo słodko, ponieważ w tym czasie jadła wielkanocną babkę, babeczki 
z kremem, bezy, budyń, a na deser poczęstowała się czekoladkami 
z bombonierki. Jaką głoską zaczynają się nazwy tych wszystkich smakołyków?
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1.  Porównaj dwa zbiory z takimi samymi elementami. 
Przyklej naklejkę z pomarańczowymi kropkami w kratkach pod zbiorami, 
w których jest więcej elementów. 
Naklejki znajdziesz na końcu książki.



2.  Utwórz 2 zbiory zajączków według własnego pomysłu – każdy zbiór otocz pętlą.
Policz, ile jest zajączków w obu zbiorach. 
Powiedz, w którym zbiorze jest ich więcej, a w którym mniej.

Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

– Zające to bardzo ciekawe zwierzęta – zauważyła żyrafa Ola. – Mają tylne 
nogi znacznie dłuższe od przednich, a uszy dłuższe od głowy.  
Ich futro – ze względów bezpieczeństwa – jest szarobrązowe, żeby zające 
mogły upodobnić się do podłoża. Nogi zająca nazywa się skokami,  
natomiast uszy – słuchami. Jak można odróżnić zająca od królika?

• Porównywanie liczebności zbiorów.
• Rozróżnianie znaczenia pojęć: mniej, więcej.
• Rysowanie po śladzie.

3.  Rysuj pisanki po śladach. 
Pokoloruj je.



1.  Jakie figury geometryczne przypominają ci poszczególne obrazki? 
Połącz linią każdy obrazek z właściwą figurą.

2.  Przyjrzyj się obrazkom w zbiorach. 
Otocz pętlą w każdym zbiorze obrazek, który nie pasuje do pozostałych.
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3. Zaznacz krzyżykiem, która sylwetka wielkanocnego zająca pasuje do cienia.

Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

Zuzia i Kuba po wielkanocnym śniadaniu wyszli przed dom, aby poszukać 
czekoladowych jajek, które zostawił dla nich zajączek. Według tradycji 
zajączek wielkanocny chodzi z koszykiem i zostawia domownikom drobne 
upominki. Jakie zwyczaje wielkanocne praktykuje się w twojej okolicy?

• Określanie kształtu obiektów.
• Wskazywanie elementów, które nie pasują do zbiorów.
• Dopasowywanie obrazka do cienia.



124

2.  Przyjrzyj się obrazkowi. 
Znajdź 2 takie same rysunki ptaków i otocz je pętlami.

1.  Pokoloruj obrazek według wzoru. 



Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

Jednym z symboli Wielkanocy jest jajko. W okolicy tych świąt jajka ozdabia się 
różnymi technikami. Można je malować, przyklejać na nie różne elementy lub 
wydrapywać wzory specjalnymi narzędziami. Takie kolorowe jajka nazywa się 
pisankami. W jaki sposób ozdobisz swoje wielkanocne jajka?

• Kolorowanie według wzoru.
• Wskazywanie identycznych obrazków w rozsypance.
• Wskazywanie elementów różniących dwa obrazki.

3.  Przyjrzyj się obrazkom. 
Zaznacz krzyżykami 5 elementów, którymi się one różnią.
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Przygoda zajęczycy Tosi

Zajęczyca Tosia mieszkała ze swoim tatą zającem w norze na skraju lasu. Była 
bardzo spokojnym zwierzątkiem i lubiła szydełkować. Tworzyła na szydełku serwetki, 
elementy strojów i dekoracje. Nie lubiła wychodzić ze swojej norki. Czas spędzała na 
szydełkowaniu. Tata przynosił jej kłębuszki wełny pozostawione przez pasące się 
owce. Wolał, żeby Tosia nie wychodziła z norki. Bał się, że coś może stać się jego córce.

Początkowo, słuchając taty, Tosia myślała, że lepiej jest nie opuszczać norki. Świat 
na zewnętrz opisywany przez tatę przerażał ją. Bała się każdego zwierzęcia, a nawet 
każdego dźwięku, którego nie znała.

Nadszedł jednak taki dzień, w którym bardzo zapragnęła poznać to, o czym tak 
ciekawie opowiadał jej tata – świat poza norą. Postanowiła udać się na wyprawę w nie-
znane. Zadbała o to, by znaleźć drogę powrotną, i zarzuciła na plecy wielki worek 
wypełniony wełną. Szła i szydełkowała. Szydełkowała i szydełkowała coraz szybciej, 
idąc wciąż przed siebie. Mówiła sobie, że gdy pojawi się coś, czego się przestraszy, bę-
dzie mogła wrócić do swojej norki po śladach szydełkowej robótki. Aż oddaliła się od 
domu tak bardzo, że chciała poruszać się dalej i dalej. Świat, którego nie znała, bardzo 
jej się spodobał. Odkrywała cudowne kraje, a każdy kolejny był barwniejszy i cieka-
wszy od poprzedniego. Tosia dotarła aż do Chin, gdzie Chińczycy podarowali jej wielo-
kolorowe włóczki do jej robótek na szydełku. Odwiedziła też Nepal, gdzie tamtejsze 
kobiety nauczyły ją mieszać kolory i wykonywać bajeczne rysunki.

Aż pewnego dnia Tosia napotkała na zakręcie stary i zniszczony fragment 
wełnianej szydełkowej robótki. Okazało się, że był to początek robótki, którą zaczęła 
szydełkować w norce, kiedy wyruszała w swoją podróż! Wtedy zorientowała się, że 
wróciła do domu. Kiedy dotarła do nory, tata serdecznie ją przywitał i zaprosił na jej 
powitanie całą rodzinę. Tosia szczegółowo opowiedziała swojej rodzinie o podróży: 
o spotkaniu z osobami o odmiennych ubiorach, obyczajach i potrawach.

A wieczorem, kiedy była już sama z tatą, opowiadała mu, że zagrożenia, 
o  których mówił, naprawdę istnieją. Zmierzyła się z tygrysem, który podążał jej 
śladem w puszczy i któremu zdołała uciec dzięki pomocy małej małpki – zwierzątko 
ni stąd, ni zowąd pojawiło się, wisząc na lianie, aby bezpiecznie podnieść ją na 
wysokość koron drzew. Kiedy przeprawiała się przez wzburzoną rzekę w Afryce, 
uciekała przed głodnymi krokodylami, które chciały ją pożreć. 

Tosia nie żałowała swojej wyprawy. Wiele nauczyła się w jej trakcie. Dzięki swoim 
przeżyciom czuła się znacznie silniejsza. Zrozumiała, że nie chodzi o to, by się ukrywać. 
Oczywiście, warto być ostrożnym, ale jednocześnie można prowadzić ciekawe życie.



Porozmawiajmy…

 Ćwiczyliśmy

Udało mi się 

Pani wychowawczyni prosiła, aby Zuzia i Kuba znaleźli jak najwięcej 
warzyw, których nazwy rozpoczynają się głoską b. Dzieci wymieniły: buraki, 
brukselkę, brokuły, bób i bakłażana. – Są jeszcze bataty – powiedziała 
żyrafa Ola. Jak smakuje to warzywo?

• Słuchanie opowiadania. 
• Czytanie z nauczycielem zdań słowno-obrazkowych.

1.  Zaznacz krzyżykiem pod obrazkiem, co lubiła robić zajęczyca Tosia 
z opowiadania, które poznałaś / poznałeś na zajęciach.

2.  Przeczytaj zdania z nauczycielem. On będzie czytał wyrazy, a ty mów,  
co widzisz na obrazkach. 
Narysuj w kratkach tyle kropek, ile warzyw jest na obrazkach.

Bartek kupił            ,           ,              .




