


Przedszkole Przyszłości

Program edukacji przedszkolnej

ZESZYT ĆWICZEŃ nr 1

Z KARTAMI PRACY DO ZAJĘĆ 
PRZYGOTOWUJĄCYCH DO CZYTANIA I PISANIA

AGNIESZKA PIELUSZYŃSKA

przy współpracy Katarzyny Bury, Alicji Kosowskiej 
pod opieką naukową dr Bogny Bartosz 

Publikacja jest bezpłatna.

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



3

Przedszkolna sala
Narysuj siebie w wybranym miejscu w sali przedszkolnej. Pokoloruj obrazek. Rozetnij obrazek po liniach. Pomieszaj wycięte 
części i ułóż ponownie.

dz
ia

de
k

ra
ki

et
a

ja
bł

ko



4



5

Znaczek dyżurnego
Przygotuj znaczek dyżurnego. Zaprojektuj własny znaczek.
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Dla kochanej Cioci

Dla kochanego Wujka

Laurka dla cioci i wujka
Wytnij elementy z karty pracy. Z przygotowanych elementów zaprojektuj laurkę dla cioci i wujka.
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Zdrowo jem
Skreśl te produkty, które są niezdrowe. W górnej ramce narysuj tyle kółek, ile słyszysz sylab,  
w dolnej ramce narysuj tyle kresek ile słyszysz głosek (tylko przy produktach zdrowych). Narysuj szlaczek.
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Wrocławskie krasnale
Narysuj małe słoneczko na dole strony. Narysuj krasnale po śladzie. Pokoloruj je tak, żeby każdy miał inny kolor czapki.

Narysuj jak według ciebie wygląda krasnal Syzyfek.
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Sześć parasoli
Narysuj kropelkę deszczu w prawym dolnym rogu kartki. Narysuj wzory na parasolkach zgodnie z treścią wiersza pt. „Sześć 
parasoli”.
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W muzycznym świecie
Narysuj nutkę w lewym górnym rogu. Połącz ze sobą takie same nutki.

Pokoloruj tyle kółek, ile słyszysz sylab w nazwach instrumentów.



11

Dźwięki wokół nas
Naśladuj przedstawione dźwięki. Podzielcie się na grupy, spróbujcie z pomocą nauczyciela stworzyć koncert śmiechu i koncert 
zegarów.

 

Śmiech Zegary

he, he, 
he tik-tak

drrr, drrr

ku-ku, 
ku-ku

bim-bam

cyk, cyk

hu, hu, 
hu

ha, ha, ha

ho, ho, ho

hi, hi,
hi
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Okładka do mojej książki
Zaprojektuj okładkę do książki. Możesz wykonać ilustrację. W ramce, gdzie jest miejsce na napisanie danych autora, napisz 
swoje imię. Przyozdób ramkę okładki za pomocą wybranego wzoru.
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Zakładki do książki
Narysuj kwadrat w lewym dolnym rogu kartki. 
Dokończ rysowanie szlaczków na zakładkach do książek, zaczynaj od lewej strony. Wymyśl podobny wzór na trzeciej zakładce.
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Geometryczny szlaczek
Narysuj koło w prawym górnym rogu kartki. Dowolnymi kolorami kredek narysuj szlaczki stworzone z figur geometrycznych, 
zaczynaj od lewej strony.
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Biedronka
Wytnij elementy potrzebne do wykonania biedronki. Przygotuj biedronkę według wskazówek nauczyciela.
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Jesienne liście
Narysuj zielone koło w prawym górnym rogu kartki. Narysuj liście kasztanowca i dębu po śladzie. Bokiem kredki świecowej 
zrób tło. Wylep liście plasteliną w jesiennych kolorach. Spróbuj rozcierać plastelinę paluszkami, tak by kolory się mieszały.
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Jesienne szlaczki
Dowolnym kolorem narysuj szlaczki rozpoczynając od lewej strony.
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Polska
Popraw granice Polski po śladzie. Pokoloruj i wytnij obrazki. Korzystając z Mapy Polski umieść obrazki we właściwym miejscu.

GDAŃSK

POZNAŃ

WROCŁAW

WARSZAWA

KRAKÓW
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Latawce

Pokoloruj latawce według szyfru. Ogony latawców pokoloruj na dowolne kolory. Ostatniego latawca pokoloruj według własnego 
pomysłu.
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Czarne skarby

Na podstawie informacji od nauczyciela zaznacz trzema kropkami ten rodzaj węgla, który jest najtwardszy, a jedną kropką ten, 
który jest najbardziej miękki.

Obejrzyj historyjkę o tym jak powstaje ołówek. Opowiedz ją wspólnie z nauczycielem. Rozetnij obrazki, pomieszaj i ułóż  
we właściwej kolejności. Weź do domu historyjkę i opowiedz komuś jak powstaje ołówek.
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Zimowe szlaczki

Narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki. Dowolnym kolorem narysuj szlaczki. Zaczynaj rysowanie od lewej strony.
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Nasze zmysły

Narysuj kwiatka w prawym górnym rogu kartki. Narysuj w odpowiednich miejsca to, co możesz powąchać, usłyszeć, zobaczyć, 
posmakować i dotknąć. Postaraj się, żeby to były inne rzeczy jak na przedstawionych ilustracjach.
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Święta

Narysuj po śladzie choinkę. Przyozdób ją według własnego pomysłu. Możesz narysować te ozdoby, albo wyciąć z kolorowego 
papieru. Pod choinką narysuj to, co chciałbyś dostać w prezencie świątecznym.
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Kartka świąteczna
Wykonaj kartkę świąteczną. Do ozdobienia kartki możesz wykorzystać elementy znajdujące się na dole strony. Możesz też coś 
narysować. W miejscu gdzie jest adres spróbuj napisać mama lub tata. Podpisz kartkę swoim imieniem.

Zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

życzy
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Historia pralki
Obejrzyj elementy historyjki obrazkowej. Opowiedz jak kiedyś prało się ubrania, a jak pierze się ubrania teraz. Jak będzie 
wyglądało robienie prania za 100 lat? Narysuj to.
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Historia żarówki
Wytnij elementy historyjki obrazkowej. Naklej je na pustą kartkę w odpowiedniej kolejności. Powiedz jak nazywają się 
poszczególne przedmioty. Dobierz podpisy do obrazków. Weź kartkę do domu i opowiedz komuś jak ludzie oświetlali 
pomieszczenia kiedyś, a jak to robią dzisiaj.

OGNISKO

OGNISKO

POCHODNIA

POCHODNIA

LAMPA NAFTOWA

LAMPA NAFTOWA

ŚWIECA

ŚWIECA

ŻARÓWKA

ŻARÓWKA

ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA

ŻARÓWKA ENERGOOSZCZĘDNA
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Technika w naszym życiu
Narysuj sprzęty po śladzie. Wykorzystaj do tego przeźroczystą filię. Po zdjęciu folii narysuj sprzęty po śladzie kredką i pokoloruj 
rysunki. Obok rysunków narysuj to, co można za ich pomocą robić.
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Dla babci i dla dziadka
Narysuj po śladzie kartki dla babci i dla dziadka. Pokoloruj rysunki. Możesz wyciąć te laurki, nakleić je na kolorowy papier  
i wręczyć babci i dziadkowi.

Dla Babci

Dla Dziadka
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Karnawał
Narysuj balonika w prawym górnym rogu. Popraw po śladzie baloniki i serpentyny. Pokoloruj je. 
Narysuj za kogo się przebierzesz na bal karnawałowy.
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Memory rymy
Wytnij obrazki. Zagrajcie z kolegą w grę memory. Parę tworzą wyrazy, które się rymują. Zrób z kartki A4 kopertę według 
instrukcji nauczyciela. Weź grę do domu i pograj w nią z kimś bliskim.
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Media
Pokoloruj symbole mediów. Połącz symbol z elementem, który jest niezbędny w pracy dziennikarza w danym miejscu
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Domy
Przeczytaj tekst.

Powiedz czyje to są domy. Narysuj mieszkańców tych domów.

To  .

 to dom .

 to dom .

 to dom .

 to dom .

 to dom .
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D jak dom
Pokoloruj przedmioty rozpoczynające się głoską d.
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Sklepy
Narysuj koło w lewym dolnym rogu kartki. Nazwij przedstawione na rysunkach sklepy. Narysuj to, co chciałbyś kupić w danym 
sklepie. Narysuj szlaczki rozpoczynając od lewej strony.
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Solidny dom
Narysuj kwadrat w prawym, dolnym rogu. Na podstawie rysunków opowiedz jakich materiałów użyły świnki do zbudowania 
swoich domów. Który z domów jest najsolidniejszy? Zaprojektuj dom, który przetrwa największy huragan.
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Pod wodą
Narysuj rybkę w lewym górnym rogu. Znajdź i zaznacz 10 szczegółów różniących obrazki.
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Wiosna
Przyjrzyj się ilustracjom. Jaką historię one przedstawiają? Opowiedz ją. Posłuchaj wiersza pt. „Wiosna”. 
Porównaj swoją historię z wierszem. Recytuj wiersz wspólnie z nauczycielem, pomogą ci ilustracje.
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Wiosenne szlaczki
Dowolnym kolorem narysuj szlaczki, zaczynaj od lewej strony.
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Silny ja słoń, słaby jak mrówka
Narysuj czerwony kwadrat w prawym dolnym rogu kartki. Pokoloruj na czerwono te przedmioty, które w rzeczywistości należą 
do kategorii „duży”, a na żółto te, które są „małe”. Zaznacz pętlą te elementy, o których można powiedzieć, że są silne.
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Zwierzęta i ich potomstwo
W prawym dolnym rogu kartki narysuj kółeczko. Pomóż dziecku odnaleźć drogę do mamy. Trasę każdego zwierzaka przyozdób 
innym kolorem i innym szlaczkiem. Pokoloruj wybrane zwierzęta.
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Koci świat
Przypomnij sobie jak wyglądał koci świat w wierszu. Może sam masz jakiś pomysł, jak może taki świat wyglądać? Wytnij 
elementy z karty pracy. Przygotuj pracę przedstawiającą „koci świat”.
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Znajdź śmieci
Pomóż posprzątać ten park. Poszukaj i zakreśl wszystkie śmieci.
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Wiosenne kwiaty
Narysuj słoneczko w prawym górnym rogu. Popraw wiosenne kwiaty po śladzie. Pokoloruj tło rysunku. Wylep kwiaty 
kuleczkami zrobionymi z bibułki. Wybierz odpowiedni kolor, krokusy mogą być białe albo mogą mieć różne odcienie kolorów: 
żółtego i filetowego.
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Łąka
Malarz malujący łąkę pomylił kolory. Popraw rysunek stosując podaną instrukcję.
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Praca rolnika
Wytnij obrazki po liniach. Ułóż te obrazki we właściwej kolejności. Wspólnie z kolegami opowiedzcie historię powstania 
chleba. Naklej obrazki na kartkę we właściwej kolejności. Weź wykonaną pracę do domu i opowiedz komuś z rodziny o tym, jak 
powstaje chleb.
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Pisanki
Narysuj po śladzie szlaczki na pierwszej pisance. Delikatnie pokoloruj pisankę, tak żeby nie zamalować szlaczków. Drugą 
pisankę ozdób według własnego pomysłu. Narysuj jajko w prawym dolnym rogu.
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Flaga Unii Europejskiej
Narysuj małą gwiazdkę w prawym dolnym rogu. Wytnij gwiazdę. Wspólnie z kolegami spróbujcie stworzyć flagę Unii 
Europejskiej. Pomalujcie cały arkusz szarego papieru na niebiesko i przyklejcie gwiazdki według podanego wzoru. Flaga Unii 
Europejskiej ma 12 gwiazdek.



48

Sport
Czy znasz te dyscypliny sportowe? Dorysuj to, czego brakuje dzieciom, żeby mogły uprawiać te sporty.
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Historia koła
Wytnij obrazki. Ułóż je w prawidłowej kolejności. Na ostatnim obrazku narysuj jak będzie wyglądało koło za 100 lat. Weź 
obrazki do domu i opowiedz komuś bliskiemu jak zmieniało się koło przez setki lat.
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Sport to zdrowie
Wytnij obrazki. Wykonaj ćwiczenia zgodnie z instrukcją przedstawioną na piktogramach. Spróbuj sam zaprojektować 
piktogram wymyślonego przez siebie ćwiczenia.
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Hałaśliwe słowa
Co oznaczają słowa: huk, hałas, harmider? Powiedz, jakie odgłosy wydają narysowane rzeczy. Otocz pętlą te, które robią dużo 
hałasu. Pokoloruj obrazki. Czy jest coś, co robi więcej hałasu niż te przedmioty? Jeśli tak, to narysuj to. 
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Nasze ulubione bajki
Wytnij elementy umieszczone na dole strony. Z której bajki one pochodzą? Przyklej je przy odpowiedniej postaci.
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Czy wszystko tu pasuje?
Narysuj słoneczko w prawym górnym rogu kartki. Na obrazkach są przedstawione znane ci wiersze i bajki. Ilustrator popełnił 
kilka błędów. Zakreśl przedmioty, które nie pasują do ilustracji. W ostatniej kratce narysują ilustrację z ulubionej bajki, tak żeby 
nie zgadzał się na nim jeden element. Zapytaj kolegę, czy potrafi rozpoznać, co się nie zgadza w twojej ilustracji.
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Przepis na ciasteczka
Odczytaj wspólnie z nauczycielem przepis na ciasteczka. Może zrobicie w przedszkolu te ciasteczka dla rodziców.

Stwórz obrazkowy przepis na wybraną potrawę. Może to być potrawa fantastyczna.

3 mąki

1 cukru

1  proszku do pieczenia

1  masła

2 cukru waniliowego

2 

1  soli

1 

Składniki na 40 :

Sposób przygotowania:

1. Wymieszaj wszystkie składniki (oprócz dżemu).
2. Ciasto musi utworzyć jednolitą kulę.
3. Wstaw ciasto na 2 godziny do lodówki.
4. Rozwałkuj ciasto i przy pomocy foremki wyciskaj wzór ciasteczka.
5. Na każde ciastko połóż odrobinę dżemu.
6. Piecz ciasteczka w temperaturze 200°C przez ok. 10 minut.

          Smacznego!
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Unikaj…
Narysuj uśmiechniętą buźkę przy obrazkach przedstawiających sytuacje, które są bezpieczne, a smutną przy tych, które są dla 
ciebie zagrożeniem. Dorysuj sytuację, w której dziecko jest bezpieczne i taką, w której grozi mu niebezpieczeństwo. 
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Letni szlaczek
Wybranym kolorem narysuj szlaczki, najpierw po śladzie, a potem samodzielnie. W ostatniej linijce zaprojektuj letni szlaczek  
i narysuj go do końca linijki.
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Ten sam wyraz, różne przedmioty
Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz, co na nich widzisz. Dlaczego ilustracje dobrane są w pary? Co może jeszcze oznaczać wyraz 
zamek i myszka? Narysuj to w odpowiednim miejscu. Pokoloruj wybrane obrazki. Rozetnij obrazki, pomieszaj je i spróbuj 
dobrać w odpowiednie pary.
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Rebusy
Jaki wyraz powstanie z pierwszych głosek nazw tych obrazków? Narysuj go.
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Domino głoskowe
Wytnij obrazki. Zagraj z kolegą w domino głoskowe. Wybierz jeden zestaw domina.

Zasady gry:
Jedna osoba kładzie na stole wybraną karteczkę. Druga osoba ma za zadanie podzielić ten wyraz na głoski. Jaka jest jego 
ostatnia głoska? Zadaniem osoby, która głoskowała jest położenie obrazka, którego nazwa rozpoczyna się taką głoską jaką 
kończyła się nazwa poprzedniego. Następna osoba głoskuje wyraz, który był położony ostatni i przykłada obrazek, którego 
nazwa rozpoczyna się taką głoską jaką kończyła się nazwa poprzedniego. Gra toczy się do momentu, w którym nie macie już 
możliwości dołożenia karteczki. Wygrywa ta osoba, której zostało mniej karteczek z obrazkami.
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Samolot i żaglówka
Narysuj obok takie same przedmioty, pomocne będą kratki. Najpierw zrób szkic ołówkiem, a potem pokoloruj.
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Znam litery
Połącz dużą literkę i małą w pary. Staraj się używać innej kredki do każdego połączenia.

Napisz te litery, które potrafisz. Najpierw możesz poćwiczyć ich pisanie po śladzie.

O o A a I i K k M m

T t B b L l P p R r
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Już czytam
Zilustruj zdania.

To mama i tata.

To kot i pies.

To moje ulubione lody.

To jest kwiat dla mamy.



63

Wakacyjne kalkowanie
Przyłóż białą kartkę do karty pracy. Odrysuj obrazek. Dorysuj tło, tak żeby przedstawiało miejsce, gdzie się wybierzesz na 
wakacje.
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Letnia krzyżówka
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2. 3.

4.

5.
6.

7.
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