
Data: 

1.  Połącz liniami zdjęcia przedstawiające produkty i zwierzęta, dzięki którym 
możemy z nich korzystać. 
Uwaga, niektóre produkty mogą pochodzić od różnych zwierząt. 
Wskaż je.
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 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

2.  Dokończ rysowanie grzęd dla kur w kurniku – po śladzie, a następnie 
samodzielnie.

Wakacje na wsi to niesamowity czas. Żyrafa Ola uwielbia obserwować 
rolników podczas ich pracy. Co wiesz o pracy rolnika?

• Łączyć obrazki w pary.
• Rysować linie poziome.



Data: 

1.  Dorysuj brakujące okrągłe elementy obiektów.
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 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

2.  Żyrafa Ola i jej przyjaciele toczą obręcze. Każda obręcz ma kolor patyka, 
którym jest toczona. Narysuj je po śladach.

Zuzia znalazła w kąciku matematycznym pudełko z figurami.  
Żyrafa Ola ułożyła z nich kolorowe kwiaty. 
Które figury podobają ci się najbardziej? Co można z nich ułożyć?

• Rysować elementy o okrągłym kształcie.
• Rozpoznawać wybrane kolory.



Data: 

1.  Przekreśl na zdjęciach to, co sprawia, że nasze środowisko jest zanieczyszczone.
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 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

2.  Przekreśl zdjęcia przedstawiające przedmioty, których nie wyrzucisz do kosza 
z plastikami. 

Żyrafa Ola, Zuzia i Kuba uczą się segregować śmieci. Przypomnij im,  
jak należy to robić.

• Wskazywać przyczyny zanieczyszczenia środowiska.
• Odróżniać plastikowe śmieci od innych.



Data: 

1.  Przyklej tyle naklejek z workami, aby w każdym rzędzie było ich po 6.  
Naklejki znajdziesz na końcu książki. 
Przekreśl obrazki, których jest za dużo.
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 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

2.  Narysuj na pierwszym i czwartym worku ziarna. 

– Zapraszam do kuchni. Dziś upieczemy ciasteczka kukurydziane – 
zaproponowała mama Zuzi. Dziewczynka i żyrafa Ola z ochotą pomogły 
mamie. Najlepiej bawiły się podczas przesiewania mąki i zagniatania ciasta. 
Jakie ciasteczka lubisz najbardziej? Wiesz, jak się je przygotowuje? Jeśli tak, 
opowiedz o tym.

• Przeliczać elementy.
• Oznaczać wskazane elementy ciągu.



Data: 

1.  Pomóż gospodarzowi trafić do stada krów.

2.  Narysuj po śladach elementy obrazka. 
Pokoloruj kurę. 
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 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

– Żyrafo Olu! Wybieram się na wieś! Chcę zobaczyć jak najwięcej zwierząt! –  
wołała Zuzia. 
Wymień nazwy zwierząt mieszkających na wsi.

• Rysować drogę w labiryncie.
• Rysować po śladach.

3.  Narysuj po śladach drogi zwierząt do ich domów. 



Data: 

1.  Powiedz, jakie zawody wykonują ludzie przedstawieni na zdjęciach.  
Co robią dla innych?
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 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

2.  Pokoloruj mandalę, którą zaprojektowała ciocia Kuby.

Żyrafa Ola opowiadała dziś dzieciom o różnych zawodach. Nagle Kuba 
zapytał: – A dlaczego chodzi się do pracy? Przecież pieniądze są w bankach. 
Spróbuj odpowiedzieć na pytanie chłopca.

• Nazywać wybrane zawody.
• Wyjaśniać, czym zajmują się wykonujący je ludzie.
• Kolorować mandalę.



Data: 

1.  Połącz w pary obrazki przedstawiające zegary i cienie.
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 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

2.  Przekreśl na każdej półce zdjęcie przedmiotu, który nie pasuje do pozostałych.

– Już niedługo zegar wybije szóstą. Pora na kolację – powiedziała mama 
Zuzi. Żyrafa Ola postanowiła policzyć, czy zegar się nie pomyli. Policz z nią 
do 6. Jakie znasz rodzaje zegarów?

• Łączyć obrazki i cienie.
• Wskazywać przedmiot niepasujący do pozostałych.



Data: 

1.  Powiedz, który ze śmieci zaprezentowanych poniżej rozkłada się szybciej. 
Co można zrobić, by śmieci, które potrzebują dużo czasu na rozłożenie się, 
było jak najmniej?

2.   Otocz pętlą brakujący fragment zdjęcia.  
Dziewczynka wyrzuciła butelkę. Czy dobrze zrobiła? Dlaczego?

133



 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

3.  Narysuj po śladach znak. 
Wyjaśnij, co on oznacza.

Żyrafa Ola spaceruje z Zuzią i Kubą po lesie. Dookoła leży mnóstwo śmieci. 
– Jak to jest, że komuś chce się nosić pełne butelki, a pustych już nie? – 
zastanawiają się przyjaciele.  
Wyjaśnij, dlaczego porozrzucane szklane butelki są niebezpieczne dla lasu.

• Wskazywać śmieci uciążliwe dla środowiska.
• Dopasowywać brakujący element do zdjęcia.
• Rysować po śladach.



Data: 

1.  Policz elementy w każdym zbiorze. 
Narysuj w ramkach odpowiednią liczbę kółek. 
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 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

2.  Pokoloruj w każdym rzędzie po 5 figur.

Żyrafa Ola, Zuzia i Kuba wybierają się na spacer. – Kto z nas ruszy pierwszy? – 
spytał Kuba. – Może powiemy wyliczankę? – zaproponowała Zuzia. – Raz, 
dwa, trzy, na spacer wyruszasz ty – wyliczyła Ola. 
Powiedz swoją ulubioną wyliczankę.

• Przeliczać elementy.
• Kolorować w obrębie konturów.



Data: 

1.  Uzupełnij ciągi. Naklejki znajdziesz na końcu książki.
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 Porozmawiajmy…

  Już umiem

 Udało mi się 

Żyrafa Ola zainteresowała się rzadkimi zawodami. Jeśli wiesz, powiedz  
co robią: zdun, kowal i bednarz. Zapytaj rodziców o to, jakie zawody 
wykonywali twoi dziadkowie.

• Uzupełniać rytmy.
• Wyróżniać głoski w nagłosie i wygłosie słów.
• Przeliczać elementy.

2.  Powiedz, od jakiej głoski rozpoczyna się i jaką kończy się nazwa każdego 
przedmiotu przedstawionego na obrazkach.   
Połącz liniami obrazki prezentujące obiekty, których nazwy kończą się tą samą 
głoską. 
Powiedz, z jakim zawodem kojarzy ci się każdy obrazek.

3.  Powiedz, ile jest ciemnych bułek, a ile jasnych. 


