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◆ percepcja wzrokowa; sprawność manualna

Na łące

 Przyjrzyj się obrazkowi. Wytnij wzdłuż linii elementy ilustracji i ułóż je ponownie z pamięci.
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◆ analiza i synteza wzrokowa i słuchowa; ćwiczenia w czytaniu

 Przeczytaj podpisy i umieść nad nimi nalepki z odpowiednimi obrazkami. 

 Przyjrzyj się obrazkowi. Opowiedz, co przedstawia. Wyszukaj litery ł, Ł w tekście obok 

obrazka i zaznacz je na niebiesko.

oł, ał, uł, ił, eł, ył, ło, ła, łe, łu, ły, łata,  
koło, miły, ława, łopata, łasica, łodyga

Łucjałapa
ł Ł
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To koło. To łopata. To płot.

To włosy. To miotła. To kołatka.

Łucja ma psa Łatka.  
On ma małą łatkę na łapie.  
Oboje lubią spacery na łąkę.

Na łące



◆ percepcja wzrokowa; sprawność manualna; utrwalanie kształtu litery; sprawność grafomotoryczna

 Ozdób litery elementami wiosennej łąki.

 Otocz fioletowymi pętlami wszystkie litery l, L, a zielonymi – ł, Ł.

 Napisz litery po śladzie.



◆ kardynalny, porządkowy i miarowy apekt liczby

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

0

 Pokoloruj tylko te rośliny, na których nie ma owadów (jest 0 owadów). Przy każdej roślinie 

napisz cyfrę, która odpowiada liczbie owadów znajdujących się na roślinie.

7Na łące



◆ sprawność manualna, grafomotoryka; utrwalenie kształtu cyfry

 Ozdób cyfrę według własnego pomysłu. 

 Napisz cyfrę po śladzie.



◆ myślenie przyczynowo-skutkowe; sprawność manualna; tworzenie i opowiadanie historyjki obrazkowej

 Przyjrzyj się zdjęciom. Wytnij je i uporządkuj zgodnie z kolejnością, z jaką rozwija się żaba. 

Opowiedz całą historię. 

8Na łące





◆ myślenie logiczne; sprawność manualna

9
 Pokoloruj dolny rysunek zgodnie z kodem. Pomyśl, jakie kolory musisz wybrać.

Na łące



◆ percepcja wzrokowa; myślenie logiczne

 W każdym rzędzie odszukaj element, który się różni od pozostałych i otocz go pętlą.



◆ percepcja wzrokowa; sprawność manualna; budowanie wypowiedzi

Mama i tata

 Opowiedz, co widzisz na obrazku. Umieść nalepki z brakującymi elementami ilustracji 

w odpowiednich miejscach. 
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k a s t e r o i d r a b i n a p a
o ł m a l i n l o d ó w k a t y p
m t a c z k a e m a k i s t o ł y
e r ł ó d k a f e l e r n i l e ń
t u m a ł m a s k o t k a w a k u
a d y w o o ł t ł m a ł p k a r a
d n d u d s m ó a t o m r o ź n y
e y ł e y t a ł m i t a s z a t a
u s o f ż e l b i t y ł m a ł m a
s p a w k k r ę g l e g h k i e ł
z i r h a f j d ł w y o e t j z m
e n o s t a l z ó ę a m s y m ł a
g k a p e ć u i w ó ł a y l a z r
a a z i m u p e k ź e ł k r ł a k
r o z w i ą ż m a w a m i a m ć a

◆ percepcja wzrokowo-ruchowa

 Do kogo dojdzie Supełek? Zaprowadź go po literkowej 

drodze i pokoloruj ją na czerwono.



◆ liczenie; grafomotoryka; ćwiczenia w czytaniu; spostrzegawczość

 Na górnym sznurze korali pokoloruj co drugi koralik, na środkowym – co czwarty, 

a na dolnym – co trzeci. Przeczytaj, dla kogo są te korale.

 Pomóż tacie dobrać do pary spinkę do koszuli. Każdą parę połącz innym kolorem. Ile jest par 

spinek? Oznacz ich liczbę za pomocą cyfry lub kropek. 

11Mama i tata

Korale dla mamy



 Przeczytaj napis. Pokoloruj rysunek.

Bukiet dla mamy i taty

◆ ćwiczenia w czytaniu; sprawność manualna



◆ ćwiczenia w czytaniu; budowanie wypowiedzi

 Dobierz do siebie obrazki i zdania. Umieść nalepki w odpowiednich miejscach. Opowiedz, 

jak ty pomagasz swoim rodzicom.

12Mama i tata

Myjemy garnki. Wkładamy klocki.

Karmimy psa.



◆ liczenie; dopełnianie; grafomotoryka

 Narysuj babeczki tak, by na każdym talerzu było ich 9. Pokoloruj je. 



◆ sprawność manualna; czytanie globalne; grafomotoryka

 Wytnij wyrazy z dołu strony i wklej je we właściwe miejsca. Spróbuj napisać w wyznaczonym 

miejscu swoje imię. 

13Mama i tata

Mamo,  Tato  , coś Wam dam,
jedno  serce  , które mam,

a w tym sercu  ładny  kwiat,
Mamo, Tato, żyjcie  sto lat!

Tato serce ładny sto lat!





◆ percepcja wzrokowa; spostrzegawczość; budowanie wypowiedzi; orientacja na kartce

Moje zwierzątko

 Odszukaj 10 różnic między obrazkami. Zaznacz je pętlami na dolnym obrazku.  

Opowiedz, jak można się bawić z psem i kotem.
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◆ budowanie wypowiedzi; percepcja wzrokowa

 Przyjrzyj się ilustracjom. Powiedz, dlaczego pies to najlepszy przyjaciel człowieka. 

 Przyjrzyj się ilustracjom. Połącz psy z ich cieniami.
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◆ kardynalny, porządkowy i miarowy apekt liczby

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 Narysuj tyle rybek, by w każdym akwarium było ich po 10.

 Pokoloruj dziesiąte zwierzątko. Licz od lewej strony.

15Moje zwierzątko



◆ sprawność manualna; grafomotoryka; utrwalenie kształtu cyfry

 Ozdób liczbę według własnego pomysłu. Pod liczbą narysuj 10 dowolnych zwierząt.

 Napisz cyfry po śladzie.



 Przyjrzyj się ilustracjom. Wytnij je i ułóż według kolejności zdarzeń. Przyklej obrazki 

na kartce i nadaj każdemu z nich tytuł. Opowiedz historyjkę.

16Moje zwierzątko

◆ myślenie przyczynowo-skutkowe; tworzenie i opowiadanie historyjki obrazkowej; sprawność manualna





 Z prawej strony każdego wyrazu przyłóż lusterko. Odczytaj słowa i wklej obok nich wyrazy, 

które zobaczysz w lusterku. Połącz je z właściwymi obrazkami.

 Przyjrzyj się obrazkowi. Wyszukaj litery z w tekście obok obrazka i zaznacz je na niebiesko.

oz, az, uz, iz, ez, yz, zo, za, zu, ze, zy,  
zupa, zebra, zamek, zapora, zatoka, gazeta

Zenekzebra
z Z
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Idziemy z rodziną do zoo.  
Tam, w zagrodzie biegają  
rozbrykane zebry,  
kozy i żyrafy. 

Moje zwierzątko

kozy

wozy

mazak

zamek

◆ analiza i synteza wzrokowo-słuchowa; ćwiczenia w czytaniu



◆ sprawność manualna; ćwiczenia w czytaniu; grafomotoryka; percepcja wzrokowa

 Ozdób litery z, Z według własnego pomysłu.

 Napisz litery po śladzie.

 Dobierz kształty do wyrazów – połącz je liniami.

zebra  zupa  waza  zamek  pazury  koza



◆ budowanie wypowiedzi; dokonywanie oceny sytuacji; grafomotoryka

 Opowiedz, co widzisz na obrazkach. Narysuj uśmiechnięte buźki przy rysunkach, na których 

ludzie zachowują się właściwie.

18Moje zwierzątko



◆ percepcja wzrokowa; spostrzegawczość; sprawność manualna; liczenie; grafomotoryka

 Wśród zwierząt odszukaj małpę i ją pokoloruj. Ile zwierząt jest na obrazku? Wpisz 

odpowiednią liczbę.



Karta 1

Karta 6

Karta 10

Karta 12

Karta 17

kozy

wozy

mazak
zamek



Karta 12

Karta 21

Karta 29

Karta 32

Karta 19
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Podlewamy stokrotki.

Kroimy jajka. Myjemy podłogi.
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Fotografie: s. 1 (książki) studiovin/Shutterstock.com; s. 1 (książki) Prokrida/Shutterstock.com; s. 3 (kostka) Gjermund/Shutterstock.com; s. 3 (ręka) 
whatwolf/Shutterstock.com; s. 9 (łąka) Swetlana Wall/Shutterstock.com; s. 9 (jelonek) Ondrej Prosicky/Shutterstock.com; s. 9 (lecąca biedronka) Potapov 
Alexander/Shutterstock.com; s. 9 (biały motyl) Marek Mierzejewski/Shutterstock.com; (ważka) kesipun/Shutterstock.com; s. 9 (biedronki na trawie) 
Dudarev Mikhail/Shutterstock.com; s. 9 (żółty motyl) Pand P Studio/Shutterstock.com; s. 9 (pomarańczowe motyle) Tomas Kvidera/Shutterstock.
com; s. 9 (pszczoła) irin-k/Shutterstock.com; s. 9 (konik polny)N_Belonogov/Shutterstock.com; s. 11 (łasica) Stephanmorris/Dreamstime. com; 
s. 11 (Łucja) DoublePHOTO studio/Shutterstock.com; (koło)BEGUN/shutterstock.com; s. 11 (łopata) pryzmat/Shutterstock.com; s. 11 (płot) NSC 
Photography/Shutterstock.com; s. 11 (włosy) Subbotina Anna/Shutterstock.com; s. 11 (miotła) Olena Zaskochenko/Shutterstock.com; s. 11 (kołatka) 
Luccia/Shutterstock.com; s. 13 (domino) Ruslan Grumble/Shutterstock.com; s. 13 (kostka) Gjermund/Shutterstock.com; s. 13 (ręka) whatwolf/
Shutterstock.com; s. 15 (kijanki) Savo Ilic/Shutterstock.com; s. 15 (dorosła żaba) DonnaLee Ballard/Shutterstock.com; s. 15 (skrzek) Astrid Gast/
Shutterstock.com; s. 15 (żaba z ogonem) Dr Morley Read/Shutterstock.com; s. 15 (młoda żaba) Ivan Kuzmin/Shutterstock.com; s. 15 (kijanki z nogami) 
nkula/Shutterstock.com; s. 24 (Supełek) Piotr Ratajski/overline/WSiP; s. 28 (ciułała) Andrey_Kuzmin/Shutterstock.com; s. 28 (buldożer) ingret/
Shutterstock. com; s. 28 (Afgańczyk) Csanad Kiss/Shutterstock.com; s. 28 (dalmatyńczyk) Rosa Jay/Shutterstock.com; s. 28 (jamnik) Alex_Vinci/
Shutterstock.com; s. 29 (chomik) Igor Kovalchuk/Shutterstock.com; s. 29 (chomik) Kuttelvaserova Stuchelova/Shutterstock.com; s. 29 (chomik) Olga 
Pleshakova/Shutterstock.com; s. 29 (chomik) Stefan Petru Andronache/Shutterstock.com; s. 29 (chomik) fantom_rd/Shutterstock.com; s. 29 (chomik) 
cristi180884/Shutterstock.com; s. 29 (chomik) fantom_rd/Shutterstock.com;  s. 29 (chomik) fantom_rd/Shutterstock.com; s. 29 (chomik) Stefan 
Petru Andronache/Shutterstock.com; s. 29 (chomik) fantom_rd/Shutterstock.com; s. 29 (kostka) Gjermund/Shutterstock.com; s. 29 (ręka) whatwolf/
Shutterstock.com; s. 33 (zebra) Anan Kaewkhammul/Shutterstock.com; s. 33 (Zenek) matka_Wariatka/Shutterstock.com; s. 33 (wóz) Songsak P/
Shutterstock.com; s. 33 (zamek) koya979/Shutterstock.com; s. 33 (kozy) cynoclub/Shutterstock.com; s. 33 (mazak) gresei/Shutterstock.com; s. 37 (hamak) 
rawisoot/Shutterstock.com; s. 37 (Helena) Anna Nahabed/Shutterstock.com; s.37 (mak) Soyka/Shutterstock.com; s. 37 (lina) Orista/Shutterstock.com; 
s. 42 (buty) Sergey Plakhotin/Shutterstock. com; s. 42 (rękawiczki) Kaya/Shutterstock.com; s. 42 (kąpielówki) Everything/Shutterstock.com; s. 42 (okulary) 
Everything/Shutterstock. com; s. 42 (piłka) Stepan Bormotov/Shutterstock.com; s. 42 (czapka) Karina Bakalyan/Shutterstock.com; s. 42 (koło) Etaphop 
photo/Shutterstock.com; s. 42 (skarpetki) Aigars Reinholds/Shutterstock.com; s. 42 (klapki) Mega Pixel/Shutterstock.com; s. 42 (czapka z daszkiem) 
sagir/Shutterstock.com; s. 42 (koc) Zelenskaya/Shutterstock.com; s. 43 (lina) pancaketom/123RF.com; s. 43 (muffin) Elena Talberg/Shutterstock. com; 
s. 43 (papierek po muffinie) abimages/Shutterstock. com; s. 43 (flak niebieski) exopixel/Shutterstock.com; s. 43 (balony niebieskie) exopixel/
Shutterstock. com; s. 43 (balony pomarańczowe) exopixel/Shutterstock.com; s. 43 (balony żółte) exopixel/Shutterstock.com; s. 43 (balony zielone) exopixel/
Shutterstock.com; s. 43 (balony czerwone) exopixel/Shutterstock.com; s. 43 (ogryzek) valzan/Shutterstock.com; s. 43 (jabłko) Tim UR/Shutterstock. com; 
s. 43 (jabłko) Tim UR/Shutterstock.com; s. 43 (jabłko) Tim UR/Shutterstock.com; s. 43 (ogryzek) Nata-Lia/Shutterstock.com; s. 43 (ogryzek) Africa 
Studio/Shutterstock.com; (ogryzek) MichaelJayBerlin/Shutterstock.com; (ogryzek) Hurst Photo/Shutterstock.com; s. 43 (ogryzek) vvoe/Shutterstock.com; 
s. 43 (ogryzek) Lamyai/Shutterstock.com; s. 43 (tulipany w wazonie) Nella/Shutterstock.com; s. 43 (3 tulipany) Diana Taliun/Shutterstock.com; s. 43 (całe 
jajka) antpkr/Shutterstock.com; s. 43 (rozbite jajko) Zoltan Pataki/Shutterstock.com; s. 43 (rozbite jajko) claire norman/Shutterstock.com; s. 43 (rozbite 
jajko) Phrompas/Shutterstock.com; s. 43 (rozbite jajko) antpkr/Shutterstock.com; s. 46 (kaktus) Triff/Shutterstock.com; s. 46 (samochód) Irina Rogova/
Shutterstock.com; s. 46 (piramida) MichaelJayBerlin/Shutterstock.com; s. 46 (miś) oksana2010/Shutterstock.com; s. 46 (piłka) Dakalova Iuliia/ 
Shutterstock.com; s. 46 (bąk) aastock/Shutterstock.com; s. 46 (domek) Valentin Valkov/Shutterstock.com; s. 46 (mydło) Serg64/Shutterstock.com;  
s. 46 (szczotka do włosów) Coprid/Shutterstock.com; s. 46 (szczotka do zębów) Olga Kovalenko/Shutterstock.com; s. 46 (gąbka) taweesak thiprod/
Shutterstock.com; s. 46 (zabawka) Lisses/Shutterstock.com; s. 46 (myjka) kaiskynet/Shutterstock.com; s. 46 (ręcznik) Pamela D. Maxwell/
Shutterstock. com; s. 46 (paprotka) Tatjana Romanova/Shutterstock.com; s. 46 (kwiatek) Ailisa/Shutterstock.com; s. 46 (roślina doniczkowa) kirillov 
alexey/Shutterstock.com; s. 46 (roślina doniczkowa) Yanas/Shutterstock.com; s. 46 (roślina doniczkowa) Karen Katrjyan/Shutterstock.com;  
s. 46 (orchidea) Tamara Kulikova/Shutterstock.com; s. 46 (motyl) Anest/Shutterstock.com; s. 46 (kanarek ) Eric Isselee/Shutterstock.com; s. 46 (rybka) 
Arunsri Futemwong/Shutterstock.com; s. 46 (królik) JIANG HONGYAN/Shutterstock.com; s. 46 (kot) 5 second Studio/Shutterstock.com; s. 46 (motor) 
Margo Harrison/Shutterstock.com; s. 46 (pies) Haobo Wang/Shutterstock.com; s. 46 (chomik) Kuttelvaserova Stuchelova/Shutterstock.com; s. 46 (biały 
samochód) Nerthuz/Shutterstock.com; s. 46 (autokar) Mikbiz/Shutterstock.com; s. 46 (pociąg) Tommy Alven/Shutterstock.com; s. 46 (zielony samochód) 
Michael Shake/Shutterstock.com; s. 46 (czajnik) maxim ibragimov/Shutterstock.com; s. 46 (tramwaj) Iakov Filimonov/Shutterstock.com; s. 46 (czerwony 
samochód) Fotocrisis/Shutterstock.com; s. 46 (wałek) Andrey Eremin/Shutterstock.com; s. 46 (garnek) Ruslan Kerimov/Shutterstock.com; s. 46 (czajnik) 
Tatiana Popova/Shutterstock.com; s. 46 (patelnia) Andrey Eremin/Shutterstock.com; s. 46 (miska) Sandra van der Steen/Shutterstock.com; s. 46 (tarka) 
Olga Kovalenko/Shutterstock.com; s. 46 (grzebień) Everything/Shutterstock.com

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że podjęły starania mające na celu dotarcie do właścicieli i dysponentów praw autorskich wszystkich 
zamieszczonych utworów. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, przytaczając w celach dydaktycznych utwory lub fragmenty, postępują zgodnie z art. 271 

ustawy o prawie autorskim. Jednocześnie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne oświadczają, że są jedynym podmiotem właściwym do kontaktu autorów 
tych utworów lub innych podmiotów uprawnionych w wypadkach, w których twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.
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