
Data: 

1.  Otocz pętlą przedmioty, którymi nie można się bawić.
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2.  Powiedz, czym różnią się zabawki współczesne od dawnych. 
Zaznacz zabawki, którymi bawili się twoi dziadkowie.
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3.  Policz sylaby w nazwach zabawek ze zdjęć i wpisz wyniki do kratek. 
Otocz czerwoną pętlą zdjęcie zabawki z największą liczbą sylab.

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

• Odróżnić zabawki od przedmiotów niebezpiecznych.
• Rozpoznać zabawki współczesne i dawne.
• Policzyć sylaby w nazwach zabawek.

Żyrafa Ola bardzo lubi lato, bo wtedy jest ciepło. Ola dostała od mamy Zuzi 
okulary przeciwsłoneczne, żeby nie raziło jej słońce podczas zabaw na 
świeżym powietrzu. Czy wiesz, jak jeszcze można chronić się przed 
słońcem?



3+3+1

Data: 167

1.  Pokoloruj obrazek zgodnie z kodem. 
Wynik każdego działania wskazuje kolor danego elementu.

2.  Policz i napisz w kratce, ile kwiatów jest na obrazku.   

 

3.  Policz i napisz w kratce, ile drzew jest na obrazku.   
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Kuba i Zuzia próbowali policzyć wzory na szyi żyrafy Oli. Każde z nich podało 
inny wynik. Czy to możliwe, aby Ola miała raz mniej, a raz więcej wzorów? 
Czy wszystko da się policzyć?

• Opisać letni dzień.
• Pokolorować krajobraz według kodu kolorystycznego.
• Rozpoznawać układy elementów.

4.  Znajdź obrazki, na których ukryte są takie same układy kropek.  
Połącz je w pary.

5.  Przyjrzyj się ciągowi i obrazkom w ramce. 
Otocz pętlą ten obrazek w ramce, który powinien być następny w ciągu.



Data: 

1.  Przyjrzyj się symbolom ostrzegającym przed niebezpieczeństwem. 
Opisz sytuacje przedstawione na obrazkach. 
Połącz linią ilustracje i odpowiednie znaki ostrzegające przed zagrożeniem.
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trucizna materiał wybuchowy pod napięciem łatwopalne
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

– Przed nami wakacje i dużo czasu na zabawy – ucieszyła się żyrafa Ola.  
– Musimy pamiętać, aby zawsze powiedzieć dorosłym, gdzie się bawimy – 
zauważyła Zuzia. Znasz inne zasady bezpiecznej zabawy?

• Stosować zasady bezpieczeństwa w domu.
• Rozpoznawać symbole ostrzegające o niebezpieczeństwem.
• Rozpoznawać niebezpieczne przedmioty i sytuacje.

2.  Przyjrzyj się obrazkom. 
Tylko dwa obrazki są takie same. Znajdź je i obrysuj pętlą. 

3.   Przyjrzyj się obrazkom. 
Policz, ile nóg ma każda postać. Pod każdym obrazkiem wpisz odpowiednią liczbę. 
Wykonaj działanie i zapisz wynik.



Data: 169

1.  Które sporty możesz uprawiać latem, a które zimą? Połącz liniami zdjęcia 
sportów z obrazkami odpowiednich pór roku w kolorowych ramkach.
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

– Ja lubię narty wodne – powiedziała Zuzia. – A ja wolę narty zimą – 
stwierdził Kuba. – Czy każdy sport ma swoją odmianę na lato i zimę? – 
zapytała żyrafa Ola. Czy znasz odpowiedź na pytanie Oli?

• Wymienić dyscypliny sportowe uprawiane latem oraz zimą.
• Odróżniać sporty letnie od zimowych.
• Wskazać, który obrazek nie pasuje do reszty.

2.  W każdym szeregu zaznacz obrazek, który nie pasuje do pozostałych.



Data: 

1.  Przeczytaj, dlaczego lubimy lato. Czy to jest twoja ulubiona pora roku?
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2.  Zagraj w grę „Prawda czy fałsz”. 
Postaw „+” w kratce obok zdjęcia, które przedstawia realną sytuację. 
Postaw „–” w kratce obok zdjęcia, które przedstawia nierealną sytuację.

Lato bywa upalne.
Latem zakładamy spodenki i sandałki.
Jemy owoce i lody.
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola przekonała się, że można coś komuś powiedzieć bez 
wypowiadania słów. Wystarczy zrobić odpowiednią minę. 
Potrafisz bez mówienia pokazać, że jesteś zdziwiona/zdziwiony 
albo przestraszona/przestraszony?

• Opisać lato własnymi słowami.
• Odróżniać „prawdziwe” zdjęcia od „fałszywych”.
• Rozpoznawać różne emocje.

3.  Przyjrzyj się zdjęciom i emocjom przedstawionym w ramce. 
Połącz zdjęcia w pary z obrazkami przedstawiającymi emocje.



Data: 

1.  Przyjrzyj się wyrazom wpisanym nad ramkami. 
Odszukaj te wyrazy w rozsypankach literowych – pisane pionowo lub poziomo. 
Pokoloruj kratki, w których są one wpisane. 

171

2.  Zaznacz te przedmioty, które nie przydadzą ci się w czasie wakacyjnych 
zabaw nad wodą.
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3.  Narysuj w ramce swoją przyjaciółkę/przyjaciela z przedszkola. 
Opowiedz o niej/nim. 
Pod ramką narysuj tyle cukierków, ile głosek słyszysz w jej/jego imieniu.

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

• Odszukać wyrazy ukryte w rozsypankach literowych.
• Narysować portret przyjaciółki/przyjaciela.
• Opowiedzieć o koleżance/koledze z przedszkola.

– Niedługo przestaniemy chodzić do przedszkola i pójdziemy do szkoły  – 
powiedziała żyrafa Ola. Zuzia i Kuba cieszą się, że dostaną tornistry, piórniki 
i nowe podręczniki. Spotkają tam pewnie swoich przyjaciół z przedszkola. A ty 
już wiesz, czy spotkasz w szkole swoich przedszkolnych kolegów i koleżanki?



Data: 172

1.  Przyjrzyj się postaciom ułożonym z elementów tangramu. 
Przyklej naklejki w kształcie figur geometrycznych w odpowiednich miejscach.

2.  Popatrz na obrazki ułożone z elementów tangramu. 
 Jakie zwierzęta ci one przypominają? Narysuj te zwierzęta w ramkach.
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4. Przeczytaj tekst. Powiedz, czy ty lubisz wyprawy do lasu.

Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

 – W czasie wakacji można robić różne pożyteczne rzeczy – powiedziała Zuzia. 
– A co takiego? – zapytali jednocześnie żyrafa Ola i Kuba. – Nauczyć się dbać 
o swój rower lub hulajnogę i pokazać innym, jak to się robi – odpowiedziała 
dziewczynka. Czego chciałabyś/chciałbyś nauczyć się w wakacje?

• Wykonać i analizować układanki z elementów tangramu.
• Nazwać zwierzę ukryte w zagadce tangramu i narysować je.
• Czytać proste zdania i dzielić wyrazy na sylaby.

Latem lubimy wyprawy do lasu.
Spotykamy tam sarny i ptaki.
Zrywamy jagody i maliny.

3.  Połącz biedronki w kolejności od najmniejszej do największej liczby kropek.



Data: 173

1.  Otocz kolorową pętlą zdjęcia zwierząt, które w Polsce nie żyją na wolności.
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

W czasie wakacji można spotkać różne zwierzęta. Żyrafa Ola chciałaby 
odwiedzić kuzynki w Afryce. Zuzia i Kuba marzą o spotkaniu 
z niedźwiedziem. Czy to jest bezpieczne poza zoo? Gdzie w Polsce można 
spotkać dziko żyjące niedźwiedzie? Jakie zwierzę chcesz zobaczyć 
w wakacje?

• Wskazać zwierzęta żyjące w Polsce.
• Nazwać zwierzęta egzotyczne.
• Narysować, jak wyobrażam sobie wymarzone wakacje.

2.  Narysuj w ramce swoje wymarzone wakacje. 

3.  Rysuj szlaczki po śladach.



Data: 174

1.  Przyjrzyj się tabeli. 
 Zaznacz krzyżykiem w odpowiedniej kratce cechy poszczególnych figur 
geometrycznych – kształt, kolor i wielkość, tak jak we wzorze.
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

Żyrafa Ola lubi czytać, Zuzia woli rysować i pisać, a Kubie najlepiej wychodzi 
liczenie. Razem rozwiążą każde zadanie. Dlaczego zabawy w grupie  
są weselsze, a praca zespołowa pozwala szybciej rozwiązywać zagadki?

• Uzupełnić tabelę dwuwymiarową.
• Rozpoznać i nazwać cechy: kształt, kolor i wielkość.
• Rozszyfrować rysunek.

2.  Połącz kolejne liczby i odkryj, co jest na obrazku. 
Pokoloruj go według własnego uznania.
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Data: 

 Przyjrzyj się tabeli przedstawiającej wiewiórkę i jej pożywienie. 
Zbuduj wykres, kolorując  odpowiadające liczbie pod obrazkiem.
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1.  Narysuj dwa przedmioty, które kojarzą ci się z przedszkolem.

2.  Prześledź drogę, którą przejdzie żyrafa Ola. 
Łącząc kolejne litery w wyrazy, dowiesz się, co lubi Ola. 
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Porozmawiajmy…

 Już umiem

Udało mi się 

– Umiemy już pisać, liczyć do 20, powiedzieć dużo słów po angielsku, 
rysować… – mówiła zadowolona żyrafa Ola. – Zobaczysz, czego nauczymy 
się w szkole! – dodał Kuba. Zuzia stwierdziła, że nie może się doczekać. 
A co ty czujesz przed pójściem do szkoły?

• Łączyć litery w wyrazy.
• Podsumować swój pobyt w przedszkolu.
• Opisać oczekiwania wobec nauki w szkole.

3.  Już niedługo wakacje, a po nich początek nauki w szkole. Przyklej odpowiednie 
naklejki pod słowami META i START. Powodzenia!

META START

KONIEC PRZEDSZKOLA
SZKOŁA
WITA!
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