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O, zielony ludek! 
To dla nas znak. 
Biegniemy na pasy? 
Tak! 
A gdy ludek jest barwy pomidora? 
To my stoimy. 
Teraz na auta pora!
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1. Gdzie należy przechodzić przez jezdnię? Naklej dzieci we właściwym miejscu.

2. Jakiej barwy jest ludek sygnalizacyjny, kiedy dzieci nie mogą przejść przez jezdnię? 
     Otocz pętelką właściwy rysunek.

3. Co jedzie, kiedy my stoimy? Narysuj to.
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Oto mama, obok tata.
Babcia karmi mego brata.
Siostra lalki tuli z rana, 
to na niby lalek mama. 
Ja ten portret rysowałem, 
a o sobie zapomniałem.
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2. Co przytula siostra? Skreśl niepasujące obrazki.

1. Kto karmi brata? Połącz odpowiednią osobę z postacią chłopca.

3. Kto w wierszu rysował portret rodziny? Pokoloruj właściwy obrazek.
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Po co nam owoce? 
Jak to, po co?
Jemy je na surowo
albo dodajemy do ciasta. 
No i lubimy sok owocowy.
Sok nam smakuje,
jest dobry i zdrowy.
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1. Pokoloruj te produkty, o których jest mowa w wierszu.

2. Do czego dodajemy owoce? Otocz pętelką.

3. Jaki jest sok owocowy? Popraw po śladzie te butelki, które zgadzają się z opisem z wiersza.

ciasto z jabłkami

zupa pomidorowa

lody cytrynowe

kotlety mielone
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Co ma w lesie kolce? Racja!
To jodła, sosna i akacja.
Jest stworek mały – ale heca!
On nosi kolce na plecach.
A w domu? 
Na pewno wiecie – 
kaktus, co stoi na parapecie.
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1. Jakie drzewa z wiersza mają kolce? Połącz odpowiednie gałązki z lasem.

2. Jak wygląda stworek z wiersza? Czy widziałeś go kiedyś w lesie? Narysuj to zwierzątko.

3. Gdzie stoi kaktus? Naklej go w odpowiednim miejscu.
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Treser lwa tresuje.
Pies na słup wskakuje.
Lew poprawia loki.
Zebra karmi foki.
Kot z butelki mleko pije,
a widownia brawo bije.

12
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1. Jakie zwierzę tresuje treser? Zaznacz kontury odpowiedniego zwierzęcia.

3. Co robią zwierzęta w cyrku? Połącz w pary.

2. Gdzie wskakuje pies? Naklej obrazek psa we właściwym miejscu.

4. Co robi widownia? Pokoloruj właściwy obrazek.

 lew       pije mleko
 kot       karmi foki
 zebra               poprawia loki
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Raz niebieski wielki smok
pił z butelki zimny sok.
– Biedny smoku – gadał rak –
lepiej nie ryzykuj tak.

– A co mi tam – na to smok.
Dalej zimny pije sok.

14
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Smok drwił nad radami raka.
Nagle, co to? Ale draka!
Katar ostro wierci nos,
a smok całkiem stracił głos.

Teraz trapi go angina
i to tylko jego wina!

15
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1. Który obrazek przedstawia smoka z wiersza? Narysuj pod nim kółko i pokoloruj obrazek.

zimna woda

ciepła herbata

ciepły sok

zimny sok

3. Z kim rozmawiał smok? Połącz rysunek smoka z odpowiednim rysunkiem zwierzątka.

2. Co pił smok? Otocz pętelką.
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5. Co stracił smok? Naklej smutną buzię nad odpowiednim wyrazem.

6. Pokoloruj rysunek ilustrujący ostatnią zwrotkę wiersza.

nos głos sos

TAKTAK NIENIE

4. Czy smok posłuchał raka? Pokoloruj odpowiedni napis, naklej smoka. 
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Okropnie smutno jest widelcowi, 
bo Ula kluski palcami łowi. 
Jacek ma zabłocone nogi, 
wrogiem umytej jest podłogi. 
Nikt nie polubi małej Gosi,
bo za włosy nas tarmosi. 
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Adam niedobry jak zwykle bywa 
i nieładnie nas nazywa.
Wstyd, wstyd, moi mili!
Dobre maniery całkiem pogubili!
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1. Jaki jest widelec? Połącz odpowiedni wyraz z widelcem.

2. Podkreśl zieloną kredką imiona dzieci występujących w wierszu.

smutny

 wesoły

Ula  Tomek Adam

JacekOla GosiaAla

3. Co Ula wyjmowała z garnka? Rozwiąż rebus. 

K

4. Połącz w pary.

ma zabłocone 
nogi

kluski
łowi

za włosy 
tarmosi

jest 
niedobry

ł   l

Ula Jacek Gosia Adam
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5. Co pogubiły dzieci? Zaznacz dowolnym kolorem prawidłową drogę.

6. Który obrazek pasuje do treści wiersza? Narysuj pod nim jeden but.

kilka
zabawek

zimowe
kurtki

kolorowe 
kredki

dobre
maniery
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Na stole jest opłatek,
pod obrusem siano. 
Tuzin potraw do stołu podano. 
Na niebie gwiazdka mruga, o! 
Na jodle bombek wisi sto.
A nas tylko to ciekawi,
jakie dary Mikołaj nam zostawi.
Niedługo Sylwester. 
Tej nocy zawołamy: 
„Pa, pa, Stary Roku!
Nowy Rok witamy”.
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1. Co mruga na niebie? Uzupełnij rysunek i pokoloruj go.

Witamy Mikołaja.

Witamy Stary Rok. 

Witamy Nowy Rok.

3. Podkreśl zdanie zgodne z treścią wiersza.

2. Co znajduje się na wigilijnym na stole? Naklej obrazki.
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6. Skreśl elementy, które nie pasują do wiersza.

5. Pokoloruj ścieżki prowadzące od Mikołaja, a dowiesz się, co niesie w worku.

4. Gdzie są bombki, o których mowa w wierszu?
      Naklej je w odpowiednim miejscu.
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Na bal maskowy 
kostium mam gotowy.
Jest papuga, pistolet,
kaftan kolorowy.
Jest opaska na oko i broda.
A zatem, powiem wam:
na balu zostałem piratem.
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2. Skreśl zdania, które nie są zgodne z treścią wiersza.

mały wielki kolorowy długi

1. Jaki jest kaftan chłopca? Zaznacz pętelką odpowiedni wyraz.

3. Jak jest przebrany chłopiec na bal? Uzupełnij rysunek i pokoloruj go.

Na balu zostałem piratem.

Na balu zostałem rybakiem.

Na balu zostałem królem.
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Za oknem biało, mrozu nawiało,
a ptaki głodne, pokarmu mało.
Zimno i głodno, my o tym wiemy,
wnet do karmnika ziaren sypniemy. 
Zadbajmy o nie. To tak niewiele. 
Latem nam zagra ptasia kapela.

303028
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1. Jaką porę roku opisuje wiersz? Zaznacz właściwy obrazek.

3. Co nasypiemy ptakom do karmnika? Połącz właściwy rysunek z karmnikiem.

2. Jakie zwierzęta w wierszu są głodne? Skreśl obrazki, które nie pasują.

4. Kiedy zagra ptasia kapela? Naklej ptaki na odpowiednią gałązkę.

29
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Jest zima biała i od rana 
lepi cały dom bałwana.
Lepi go tata, lepi mama, 
lepi siostra, lepi brat. 
Ale brat nam w zaspy wpadł. 

303030
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Stara wrona robi: KRA, 
bałwan nos z patyka ma. 
Jedno oko ma z guzika, 
z drugim wrona w dal umyka. 
Oko było z winogrona 
i obiadek miała wrona.

31
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1. Połącz sylaby w wyrazy, odczytaj je. Jaka pora roku jest opisana w wierszu? 
     Pokoloruj prawidłowy wyraz.

WIOSWIOS LALA

ZIZI

SIEŃSIEŃ

NANA

MAMA

TOTOJEJE
2. Co lepi rodzina? Skreśl rysunki niezgodne z treścią wiersza.

3. Kto lepi bałwana? Narysuj kule śniegowe pod odpowiednimi rysunkami. 
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4. Gdzie wpadł brat? Naklej postać chłopca w odpowiednim miejscu.

5. Uzupełnij rysunek bałwana zgodnie z treścią wiersza.

6. Co zjadła na obiad wrona? Połącz rysunek wrony z prawidłowym obrazkiem.
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Mama nam obiad ugotowała 
i smakołyki ciepłe podała. 
Siadam i zjadam zaraz ze smakiem
dobre ziemniaki z tartym burakiem.
Kostki papryki, cebuli płatki 
wpadły do miski zdrowej sałatki. 
Z młodej kapusty paruje, dymi. 
Co jest na deser? Sto pestek z dyni!
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1. Jaki posiłek przygotowała mama? Podkreśl zieloną kredką prawidłowy wyraz.

kolacja  śniadanie obiad

3. Odszukaj i zakreśl nazwy warzyw z wiersza.

2. Co było na deser? Rozwiąż rebus.

z
mo    pe m    n

i100100
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Wiosna blisko. 
My to wiemy i dom cały pucujemy. 
Z okien, mebli brud wycieram, 
miotła go z podłogi zbiera. 
Brudu nie ma, ale był, 
miotła zmiotła cały pył.
Kot pucuje futro z rana, 
trawnik pilnie grabi mama. 
Kiedy wiosna tu zawita? 
Okolica jest umyta! 

36



37

1. Jaka pora roku zbliża się do domu? Odszukaj drogę i pokoloruj ją na zielono.
    Uzupełnij rysunek nalepkami.

2. Narysuj kwiatek przy zdaniach zgodnych z treścią wiersza.

Z okien, mebli brud wycieram.

Z okien, stołu brud wycieram.

Pies pucuje futro z rana.

Trawnik pilnie grabi mama.

Trawnik pilnie grabi tata.
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W wazonie mam gotowe 
palemki kolorowe. 
W misce stos pisanek, 
obok cukrowy baranek. 
Stawiam na obrus biały 
potrawy doskonałe. 
W garnku kipi, o ho, ho! 
Jajek gotujemy sto.
I na koniec bukiet radosny: 
zielone bazie – to znak wiosny.



39

1. Uzupełnij zdania wyrazami z naklejek.

2. Rozpoznaj stół z wiersza. Narysuj obok niego cztery pisanki.

3. Co jest znakiem wiosny? Narysuj w wazonie rośliny, o których była mowa w wierszu.

W wazonie są

Obok miski stoi

 W misce są
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„Koko-gdak! Koko-gdak!”
Na kogo kura woła tak?
– Pi, pi – co to? 
Złote kulki:
małe łapki i pazurki. 
Kto to taki? 
To pisklaki. 
Obok, w błocie, dwa prosiaki. 

40
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Krowa basem pomrukuje, 
gdy jej cielak dokazuje. 
Co ma kotka do roboty? 
Dba o miłe małe koty.
A kto hałasuje tak?
Psia mama 
i mały psiak.

41
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1. Połącz odgłosy zwierząt z odpowiednimi rysunkami. Zaznacz pętelką ptaki występujące 
    w wierszu.

koko-gdak 

pi, pi, pi 

kwa, kwa 

kle, kle 

ćwir, ćwir

2. Ile jest w wierszu prosiaczków? Pokoloruj.

3. Jakie zwierzątka nazwano złotymi kulkami? Otocz właściwy rysunek pętelką.
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4. Przyjrzyj się uważnie ilustracjom i zaznacz różnice.

5. Który obrazek z ćwiczenia 4. nie pasuje do wiersza? Narysuj obok niego czerwony trójkąt.
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Kto na zabawę apetyt ma, 
ten na plac zabaw od rana gna. 
Ala ucieka, do tyłu zerka,
razem z Adamem gra ona w berka. 
Karuzela wiruje w koło,
ale teraz jest wesoło!

44
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1. Przyklej dziewczynkę i chłopca w miejscu, gdzie chętnie się bawią. 

2. Jak mają na imię dzieci występujące w wierszu? Połącz fi oletową kredką imiona z postaciami. 

3. Wyszukaj wyrazy związane z zabawami dzieci. Litery, które nie pasują, zamaluj kolorem
     pomarańczowym.

Wojtek

Ola

Ala

Adam

Tomek
Agata

Beata

Darek
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Moja mamusia 
na pewno kupi mi strusia!
A tata ma monet tyle
i kupi mi dwa goryle!
A gdybym na imieniny 
poprosił o dwa rekiny?
A serio, to kto mi da
fajnego, małego psa?
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1. O jakich zwierzętach marzy bohater wiersza? 
    Znajdź i zaznacz kontury zwierząt różnymi kolorami.

2. Pokoloruj tyle trójkątów, ile jest wymarzonych zwierząt.

3. Pokoloruj zwierzę, które naprawdę chciałby dostać bohater wiersza.
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Jest w maju dzień specjalny taki, 
kiedy mama czeka na buziaki. 
Bo to jest Dzień Mamy, a mamę kochamy
i zaraz buziaków sto pewnie jej damy.

A gdy wiosna zamieni się w lato? 
Na buziaki w Dzień Taty czeka tato. 

Czy tylko wtedy? 
Wcale nie! 
Chyba pamiętacie,
że mamie i tacie
buziaki zawsze należą się.
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1. Czyje święto obchodzimy w maju? Połącz odpowiednią kartkę z właściwą postacią.

2. Co dostanie mama z wiersza w dniu swojego święta? Naklej postać mamy pod 
      odpowiednim rysunkiem.

100
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3. Jaka pora roku się rozpoczyna, kiedy na buziaki czeka tata z okazji swojego święta? 
     Skreśl rysunki, które nie pasują.

4. Narysuj, komu dajemy buziaki przez cały rok.
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Jeden, dwa –
wołaj psa!
Trzy, cztery –
na spacerek.
Pięć, sześć –
pies chce jeść.
Siedem, osiem –
aport, proszę!
Dziewięć, dziesięć –
pies kość niesie.
Pewnie ją zakopie w lesie.
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1. Połącz według wzoru liczby z wiersza.

2. Co niesie pies? Rozwiąż rebusy. Spróbuj wpisać literki w okienka. Narysuj kropkę przy   
      poprawnej odpowiedzi.

3. Co chce pies, kiedy liczymy do 5 i 6? Naklej postać psa przy odpowiednim rysunku.

da   tk
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W czerwcu jest taki czas, 
gdy wychodzimy z klas, 
a nasza pani czule żegna nas.

Szkoła się śmieje: Ram-tam-tam!
Do września teraz spokój mam,
teraz zapadam w letni sen.
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A my jedziemy sobie, hen,
bo lato już zaprasza nas
w góry, nad morze, na wieś, w las.

Wakacje to jest okres taki, 
że bardzo lubią je dzieciaki.

1. Kto nas czule żegna, kiedy kończy się rok szkolny? Pokoloruj odpowiedni rysunek.

2. Jaka pora roku zaprasza nas na wakacje? Podkreśl prawidłowy wyraz.

zima wiosna lato jesień

K
l. I

 a
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3.  Podkreśl w wierszu, gdzie wyjeżdżamy latem. Narysuj, gdzie chcesz pojechać na wakacje.



zadanie nr 1, strona 5 zadanie nr 3, strona 11 zadanie nr 2, strona 13

zadanie nr 2, 
strona 24

zadanie nr 5, strona 17

zadanie nr 4, strona 17

zadanie nr 4, strona 25

Elementy do wycinania i wklejania



zadanie nr 4, strona 29 zadanie nr 4, strona 33

zadanie nr 1, strona 37 zadanie nr 2, 
strona 50

zadanie nr 1, strona 39

zadanie nr 1, strona 45

zadanie nr 3, 
strona 53

kolorowe palemki.
cukrowy baranek.
pisanki.

Elementy do wycinania i wklejania


