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Na łące 5
  Pokoloruj rysunek według kodu, a dowiesz się, jaki jest ulubiony kwiat Paka. Czy wiesz, jak nazywa się ten kwiat?

i logiczne myślenie – kolorowanie według kodu; spostrzegawczość; mała motoryka



  Policz kwiaty. W każdym rzędzie pokoloruj to pole, w którym jest więcej kwiatów.

ii matematyka – przeliczanie; mała motoryka; porównywanie liczebności zbiorów



Na łące 6
  Przyjrzyj się obrazkowi i opowiedz, co na nim widzisz. Wskaż zwierzęta, które skaczą, latają i pełzają. Podaj ich nazwy.  

   W ramkach na dole narysuj tyle kresek, ile jest na obrazku wskazanych elementów. 

i logiczne myślenie; wiedza przyrodnicza; spostrzegawczość; przeliczanie elementów



  Pokoloruj na zielono żabki zwrócone w prawą stronę.    Nad najmniejszą żabą narysuj czerwoną kropkę.

ii orientacja przestrzenna; mała motoryka; pojęcie najmniejsza



Na łące

łapa

łapa
łasica
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maki
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7
  Powiedz, co widzisz na zdjęciu w ramce z lewej strony. Pokoloruj tyle kwadratów, ile jest sylab 

w słowie łapa.    Przyklej nalepkę z wyrazem łapa. Jaką głoskę słyszysz na początku tego słowa? 

Spróbuj przeczytać wyraz.

  Powiedz, co zostało przedstawione na obrazku.    Wytnij wyrazy z dołu kartki i naklej je we 

właściwych miejscach.    Spróbuj przeczytać wyrazy.

kret motylmaki łąka łasica
i percepcja wzrokowo-słuchowa; mała motoryka; analiza sylabowa i głoskowa; czytanie globalne; orientacja na kartce



  Rysuj w tunelu podczas słuchania piosenki Łąka. Najpierw 

wskaż kierunek palcem, potem rysuj ołówkiem. Zaczynaj 

od kropki ze strzałką.

  A teraz narysuj ten sam kształt samodzielnie.

mała motoryka; koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowai

  Dokończ szlaczek. 



Na łące 8
  Wytnij obrazki, ułóż je we właściwej kolejności i przyklej na puste pola. Opowiedz, skąd się wzięła żaba – co było najpierw, co potem, 

a co na końcu.

i wiedza przyrodnicza; myślenie przyczynowo-skutkowe; mała motoryka





rośliny

zwierzęta
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Mama i tata

?

9
  Pomóż Pakowi rozwiązać zagadkę. Nalep brakujące elementy we właściwych miejscach.

i logiczne myślenie – klasyfikacja; mała motoryka



  Połącz w pary kostki z taką samą liczbą oczek. Każdą parę pomaluj innym kolorem. W ramce narysuj tyle kresek, ile jest takich samych par.

i spostrzegawczość; matematyka – przeliczanie; mała motoryka; porównywanie liczebności zbiorów



10
  Przyjrzyj się obrazkom. Powiedz, co mogło zasmucić mamę, a co mogło ją rozweselić.    Narysuj w ramce prezent, który rozweseliłby twoją 

mamę.

Mama i tata

i emocje – rozwój społeczny; mała motoryka; rozwijanie wyobraźni



  Przyjrzyj się obrazkowi i powiedz, ile kwiatów się na nim znajduje. Narysuj w ramce właściwą liczbę kółek. Narysuj po śladzie i pokoloruj  

ten kwiat, który podoba ci się najbardziej.

ii matematyka – przeliczanie; mała motoryka; percepcja wzrokowa



To mama. To tata.

i rozwój społeczny; mała motoryka; czytanie globalne

11
  Dokończ rysowanie mamy i taty. Pokoloruj obrazek. Umieść pod postaciami nalepki z odpowiednimi wyrazami. Spróbuj przeczytać 

te wyrazy. Wytnij rysunek i podaruj go swoim bliskim.

Mama i tata
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Olek AdamAlaEwa

12
  Sprawdź, jakie kwiaty dzieci kupiły swoim mamom. Pod każdym kwiatem umieść nalepkę z właściwym imieniem.

Mama i tata

i koordynacja wzrokowo-ruchowa; czytanie globalne



  Przyjrzyj się obrazkowi po lewej stronie. Z których figur Pak zbudował mikser? Pokoloruj właściwe figury po prawej stronie.

ii percepcja wzrokowa; mała motoryka



zebra To zebra. To zebra.
  Pokoloruj na czerwono ramki z obrazkami, w których nazwach na początku słychać głoskę z. 

  Pokoloruj na zielono ramki z obrazkami, w których nazwach w środku słychać głoskę z.

zebra

i

13
  Powiedz, co widzisz na zdjęciu w ramce z lewej strony. Pokoloruj tyle kwadratów, ile jest sylab 

w słowie zebra.    Przyklej nalepkę z wyrazem zebra. Jaką głoskę słyszysz na początku tego słowa? 

Spróbuj przeczytać wyraz.

  Powiedz, co przedstawiają obrazki.    Umieść nalepki z napisami w odpowiednich miejscach.   

  Spróbuj przeczytać napisy.

Zwierzęta

percepcja wzrokowo-słuchowa; mała motoryka; analiza sylabowa i głoskowa; czytanie globalne; orientacja na kartce 



  Rysuj w tunelu podczas słuchania wiersza Basia w zoo. Najpierw 

wskaż kierunek palcem, potem rysuj ołówkiem. Zaczynaj od kropki 

ze strzałką.

  A teraz narysuj ten sam kształt samodzielnie.

  Dokończ szlaczek.

i mała motoryka; koordynacja wzrokowo-ruchowo-słuchowai



krowy

14
  Dokąd dojdą te zwierzęta? Każdą drogę zaznacz innym kolorem.

Zwierzęta

i spostrzegawczość; mała motoryka; wiedza przyrodnicza; koordynacja wzrokowo-ruchowa



  Połącz liniami zwierzęta z ich cieniami.

i spostrzegawczość; mała motorykai



15
  Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Opowiedz, co przedstawia. Wytnij obrazek i poprzecinaj go wzdłuż przerywanych linii. Następnie złóż go 

ponownie i przyklej na kartkę.

Zwierzęta

i spostrzegawczość; wiedza ogólna; mała motoryka; percepcja wzrokowa





i

0   Otocz pętlami te zwierzęta, które nie mają nic do jedzenia.

  Jak myślisz, dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo?

  Otocz pętlą miskę, w której nie ma kości.
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Zwierzęta

matematyka – liczebniki główne i porządkowe; mała motoryka; wiedza ogólna



i

  Ozdób cyfrę 0 w dowolny sposób.   Połącz z liczbą 0 te pętle, w których nie ma żadnych zwierząt.

i sprawność manualna; myślenie matematycznei
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