
Odszukaj naklejkê 

z zabawk¹ w sam raz dla kotka.

Za³o¿y³a firmê

babcia razem 

z Mruczkiem.

Babcia robi swetry,

Mruczek pl¹cze 

w³óczkê.



Wklej pojazd, 

którym œwinka zamierza³a siê bawiæ.

Zaprosi³a na sanki

œwinka dwie kole¿anki.

Na górce czeka³a od ranka,

nie zje¿d¿a³a na sankach,

nie lepi³a ba³wanka,

bo nie przysz³a

¿adna kole¿anka.



Odszukaj 9 szczegó³ów, którymi ró¿ni¹ siê obrazki.



Wiedzie szczêœliwy ¿ywot, a oto przyczyna:
lepsza ni¿ ostre zêby – kolczasta czupryna.



Odszukaj ukryte na obrazku cukierki (jest ich piêæ). 

ZnajdŸ na naklejce przedmiot z zagadki, wklej go w okienko, 

a na rysunku dorysuj jego brakuj¹c¹ czêœæ.

Gdy j¹ bierzesz w d³onie,

to natychmiast skaczesz,

chyba nie potraf i

bawiæ s iê inacze j .



Odszukaj na naklejce owada, 

o którym jest mowa w tekœcie, i wklej w okienko.

Czy to motyl 
usiad³ na kwiatach,
czy kwiat jak motyl lata?



Odszukaj na naklejce zwierz¹tko, o którym mowa w wierszyku. 

Gdzie wystêpuje klaun?

Jestem klaunem! 

Co wy na to?

A mój pies 

jest akrobat¹.

Urz¹dzimy 

przedstawienie

w piaskownicy

na arenie.



Pyszny korzonek,

natka rozczochrana.

Œwietnie siê nadaje

na nos dla ba³wana.

Wklej naklejki z ulubionymi smako³ykami królików.

O którym z nich jest mowa w zagadce?



Z jakiego przedmiotu myszka zrobi³a sobie ³ódkê? 

Odszukaj go na naklejce i wklej w okienko.

Moja ³ódka jest malutka,
wios³em jest w niej zwyk³a ³y¿ka,

wiêc wyprawa bêdzie krótka,
bo w rejs p³ynie ma³a myszka.
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Po³¹cz punkty. 

Odszukaj na naklejce przedmiot, w którym leci miœ.

Czy znasz inny przedmiot o takiej samej nazwie?

Odszukaj go i wklej w drugie okienko.



Czego zwierz¹tkom brakuje?

Je¿eli zgadniesz – dorysujesz.



O czym jest mowa w  zagadce?

Odszukaj przedmiot na naklejce 

i wklej go w okienko. 

Ucz siê czytaæ, 

a zostanie

twoim przyjacielem,

co wzruszy, 

rozbawi

i nauczy wiele.



Jadê  sobie  po  drodze

na  mej __________.

Na czym mo¿na jeszcze jeŸdziæ, odpychaj¹c siê nog¹?

Odszukaj ten pojazd na naklejce 

i wklej w okienko. 



Da³  kaczor  kaczuszce 

serduszko  czerwone.

– Zostañ  moj¹  ¿on¹, 

tak  nam  ju¿  s¹dzone.

Odszukaj na naklejce dzieci pary kaczek

i wklej w okienko.



Fruwaj¹  kó³ka, 
pi³ki,  talerze,
gdy  tylko _______ 
w  rêce  je  bierze.

Gdzie wystêpuj¹ akrobaci?

Odszukaj w³aœciw¹ naklejkê 

i wklej w okienko 



W³o¿y³a  ¿abka  czapkê  czerwon¹.

Bociek  ma  minê  zadowolon¹.

Ju¿  j¹  zobaczy³,  ju¿  ku  niej  cz³apie.

Uciekaj,  ¿abko,  bo  ciê  z³apie!

Odszukaj na naklejce przedmiot, 

z którego ¿abka zrobi³a sobie kapelusz, 

i wklej w okienko na dole strony. 

Kogo boi siê ¿abka? 

Wklej odpowiedni¹ naklejkê.


