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latek karty

Pomoc edukacyjna. Wyrób przeznaczony do użytku w celach edukacyjnych w szkołach i innych placówkach oświato-
wych, pod stałym nadzorem dorosłego instruktora. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia. Zawiera małe 
elementy. Ryzyko połknięcia/zadławienia, w tym poprzez spożycie oderwanych części produktu. Elementy składowe 
nie nadają się do spożycia. Prosimy zachować opakowanie/instrukcję ze względu na podane informacje.



Źródła ilustracji i fotografii
Okładka
(kolorowy płotek) IROOM STOCK/Shutterstock.com, (dzieci) FatCamera/iStock Photo, (śnieg) ClickHere/Shutterstock.com
Środek
Ilustracje: Anna Nowocińska-Kwiatkowska (s. 5, 15 – chłopiec z kotem, 19, 21, 32, 33, 37, 43, 47), Katarzyna Nowowiejska (s. 6),  
Agnieszka Cieślikowska (s. 7, s. 15 – czapki, 23, 27, 44 – buty, 48), Justyna Hołubowska-Chrząszczak (s. 9, 46), Małgorzata Detner (s. 11, 28), 
Aleksandra Woldańska-Płocińska (s. 16 – bałwany), Elżbieta Jarząbek (s. 17), Anna Wu (s. 22 – szaliki), Ilona Brydak (s. 22 – rękawiczki),  
Beata Zdęba (s. 29 – kostiumy, 38), Katarzyna Urbaniak (s. 39, 44 – jabłuszka)
Fotografie: s. 2–3 (dzieci) Sergey Novikov/Shutterstock.com, (dinozaur z klocków) wongvaris/Shutterstock.com, (zamek z klocków) John Kasawa/Shutter-
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com, (kajak) Vereshchagin Dmitry/Shutterstock.com, (mleko) Anton  Starikov/Shutterstock.com, (kok) Alter-ego/Shutterstock.com, (zamek) cigdem/Shutter-
stock.com, (kurtka) Karkas/Shutterstock.com; s. 15 (dziewczynka ) Anastasia Shilova/Shutterstock.com, (śnieg – tło) REDPIXEL.PL/Shutterstock.com;  
s. 16 (kostka) G. Bryk/WSiP, (chłopiec nr1) paleka19/iStockphoto/getty Images, (dziewczynka nr 3) Neyman Kseniya/Shutterstock.com, (dziewczynka nr 2) 
Jaroslaw Pawlak/Shutterstock.com, (chłopiec nr 4) LightField Studios/Shutterstock.com; s. 20 (lody) Nataliia Pyzhova/Shutterstock.com, (Ignacy) SergiyN/
Shutterstock.com, (motyl) suns07butterfly/Shutterstock.com, (dom) Steve Design/Shutterstock.com, (buty) Borisovich/Shutterstock.com, (psy) Oleksandr 
Lytvynenko/Shutterstock.com, (ryba) Krzysztof Odziomek/Shutterstock.com, (lizak) Nataliia Pyzhova/Shutterstock.com, (farby) Roman Samokhin/Shutter-
stock.com, (indyk) veleknez/Shutterstock.com; s. 21 (lody) photka/Shutterstock.com, (domy) Pavel L Photo and Video/Shutterstock.com, (lamy) Dmitry Burla-
kov/Shutterstock.com, (narty) ARTYuSTUDIO/Shutterstock.com, (skarpety) Valentina Proskurina/Shutterstock.com, (perfumy) Adisa/Shutterstock.com, (koty) 
Oleksandr Lytvynenko/Shutterstock.com, (instrumenty) Serhii Krot/Shutterstock.com, (schody) ANTONIO TRUZZI/Shutterstock.com; s. 22 (kostka) G. Bryk/
WSiP; s. 24–25 (pokój) Alexander Tolstykh/Shutterstock.com, (mama i córka) Pixel-Shot/Shutterstock.com, (tata i syn) Pixel-Shot/Shutterstock.com, (babcia 
i dziadek) Photographee.eu/Shutterstock.com, (chłopiec) Roberto Giobbi/Shutterstock.com, (pies i kot) Chendongshan/Shutterstock.com, (czerwona świecz-
ka) 1000isolate/Shutterstock.com, (prezent) Timmary/Shutterstock.com, (kanapa) Will Thomass/Shutterstock.com, (skarpety świąteczne) Laimdota Grivane/
Shutterstock.com, (czerwona kokardka) Africa Studio/Shutterstock.com, (czerwona bombka) Andrii Horulko/Shutterstock.com, (tapeta w kropki) FARBAI/
Shutterstock.com; s. 26 (gwiazdka w kratkę, piernik, kokardka) Natali Zakharova/Shutterstock.com, (tamburyn) Ansis Klucis/Shutterstock.com, (janczary) 
Elena Schweitzer/Shutterstock.com, (marakasy) ConstantinosZ/Shutterstock.com; s. 27 (karp w galarecie) Teresa Kasprzycka/Shutterstock.com, (pierogi) 
zi3000/Shutterstock.com, (sałatka jarzynowa) Goskova Tatiana/Shutterstock.com, (makowiec) Teresa Kasprzycka/Shutterstock.com, (barszcz z uszkami) 
Dar1930/Shutterstock.com, (kapusta) Teresa Kasprzycka/Shutterstock.com; s. 29 (kurtyna) SimoneN/Shutterstock.com, (chłopiec) Kiselev Andrey Valerevich/
Shutterstock.com; s. 30–31 (park zimą) robert cicchetti/Shutterstock.com, (ławka) Vadym Lavra/Shutterstock.com, (wiewiórka) Tsekhmister/Shutterstock.
com, (wrona) Anna Kucherova/Shutterstock.com, (lodowisko) Ints Vikmanis/Shutterstock.com, (dzieci na lodowisku) Vera Petrunina/Shutterstock.com, 
(dzieci na lodowisku przodem)) FamVeld/Shutterstock.com, (babcia z wnuczkiem) NadyaEugene/Shutterstock.com, (torba z zakupami) BigNazik/Shutter-
stock.com, (karmnik) Eva Foreman/Shutterstock.com, (dziewczynka karmiąca ptaki) VaLiza/Shutterstock.com, (czapka dziewczynki) Helga Chirk/Shutter-
stock.com,(woreczek z ziarenkami dla ptaków) Marina Lohrbach/Shutterstock.com, (sikorka) Opalev Vyacheslav/Shutterstock.com, (chłopiec leżący na śnie-
gu) byswat/Shutterstock.com, (chłopiec w czerwonej kurtce) Aleksei Potov/Shutterstock.com, (dziewczynka lepiąca bałwana) FamVeld/Shutterstock.com, 
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(kamienice) Pablo77/Shutterstock.com; s. 34 (zegarki) DenisNata/Shutterstock.com, (zegarek) Tatiana Popova/Shutterstock.com, (kalendarze) Stationidea/
Shutterstock.com, dolphfyn/Shutterstock.com, (klepsydra) choness/iStockphoto/Getty Images, (budzik) Olyina V/Shutterstock.com, (zegar scienny) Photoon-
graphy/Shutterstock.com; s. 35 (chłopiec smutny i uśmiechnięty) Deman/Shutterstock.com, (klocki) FabrikaSimf/Shutterstock.com, (szklanka z sokiem i 
pusta) Alexlukin/Shutterstock.com, (babcia) Ljupco Smokovski/Shutterstock.com, (ołówki) HomeStudio/Shutterstock.com, (poduszka) Africa Studio/Shutter-
stock.com, (cegła) xpixel/Shutterstock.com, (dziewczynka) Oleksiy Avtomonov/Shutterstock.com; s. 36 (balon) TheFarAwayKingdom/Shutterstock.com, 
(Bartek) Andresr/Shutterstock.com, (balony tło) Chones/Shutterstock.com, (złota rybka) fivespots/Shutterstock.com, (cebula) domnitsky/Shutterstock.com, 
(wanna) Susan Schmitz/Shutterstock.com, (byk) Cheewin Blue/Shutterstock.com, (globus) titov dmitriy/Shutterstock.com, (balon) topseller/Shutterstock.
com, (banan) ajt/Shutterstock.com, (pasek) ChasIKS/Shutterstock.com, (robot) freedomnaruk/Shutterstock.com, (chłopiec z balonikiem) ESB Professional/
Shutterstock.com; s. 37 (banany) LeDarArt/Shutterstock.com, (buty sportowe) MsMaria/Shutterstock.com, (boisko) Lifestyle Graphic/Shutterstock.com, 
(buraki) Kovaleva_Ka/Shutterstock.com, (bidon) Akhmad Dody Firmansyah/Shutterstock.com, (beret) Magdalena Wielobob/Shutterstock.com, (basen)  
sumroeng chinnapan/Shutterstock.com, (bocian) Serg Rajab/Shutterstock.com; s. 38 (kolorowe proporczyki) Elena Kudryavtseva/Shutterstock.com; s. 40–41 
(góry pejzaż) dotshock/Shutterstock.com, (góry i chatka) Olha Sydorenko/Shutterstock.com, (dziewczynka w różowej kurtce) BIGANDT.COM/Shutterstock.
com, (chłopiec w kurtce w paski) FamVeld/Shutterstock.com, (dziewczynka w żółtej kurtce) FamVeld/Shutterstock.com, (chłopiec na łyżwach) NadyaEugene/
Shutterstock.com, (dziewczynka i chłopiec na łyżwach) FamVeld/Shutterstock.com, (chłopiec na bramce) Sergey Novikov/Shutterstock.com, (chłopiec grający 
w hokeja) Valeriy Lebedev/Shutterstock.com, (chłopiec przy bramce) DardaInna/Shutterstock.com, (dzieci przy bramce) Smolina Marianna/Shutterstock.
com, (rodzice) Di Studio/Shutterstock.com; s. 42 (narty) ARTYuSTUDIO/Shutterstock.com, (Nela) Max Topchii/Shutterstock.com, (nos) studio on line/Shutter-
stock.com, (koc) Coprid/Shutterstock.com, (baran) photomaster/Shutterstock.com, (nuta) Evgeniia Speshneva/Shutterstock.com, (rekin) Kletr/Shutterstock.
com, (noc) TK 1980/Shutterstock.com, (banan) ajt/Shutterstock.com, (nurek) Dudarev Mikhail/Shutterstock.com; s. 43 (dzieci zjeżdżające na sankach) 
FamVeld/Shutterstock.com, (dziewczynka na łyżwach) BlueOrange Studio/Shutterstock.com, (chłopiec na nartach ) FamVeld/Shutterstock.com; s. 45 (dziew-
czynka myjąca ręce) gorillaimages/Shutterstock.com, (dziewczynka czesząca włosy) Svitlana-ua/Shutterstock.com, (chłopiec jedzący kanapkę) Africa Studio/
Shutterstock.com, (chłopiec pijący wodę) Elena Nichizhenova/Shutterstock.com, (ćwicząca dziewczynka) Oksana Kuzmina/Shutterstock.com, (dziewczynka 
się na śniegu) FamVeld/Shutterstock.com, (dzieci na lodowisku) FamVeld/Shutterstock.com, (dziewczynka jedząca jabłko) Nina Buday/Shutterstock.com, 
(chłopiec myjący zęby) Oksana Kuzmina/Shutterstock.com, (skrzynka) donatas1205/Shutterstock.com, (jabłko) baibaz/Shutterstock.com, (gruszka ) Vasily 
Menshov/Shutterstock.com, (jabłko zielone) MO_SES Premium/Shutterstock.com, śliwka) Maks Narodenko/Shutterstock.com, (gruszka zielona) Maks Na-
rodenko/Shutterstock.com, (morela) Dionisvera/Shutterstock.com; s. 46 (sanki) FeellFree/Shutterstock.com, (Sylwek) eurobanks/Shutterstock.com;  
s. 48 (kostka) G. Bryk/WSiP; s. 53 (dzieci z bałwanem) Westend61/Getty Images; s. 55 (pattern bożonarodzeniowy) Atstock Productions/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. 

Autorki: Beata Gawrońska, Emilia Raczek

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 2020

Wydanie II (2021)

ISBN 978-83-02-18654-7 (część 2.)

ISBN 978-83-02-18657-8 (całość)

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Olga Gorczyca-Popławska
Opracowanie językowe: Olga Gorczyca-Popławska, Danuta Kownacka
Redakcja techniczna: Maria Kaszkowiak
Projekt okładki: Joanna Plakiewicz
Projekt graficzny: Agnieszka Wagner
Projekty rozkładówek otwierających: Wojciech Chełchowski (wyobraźnia, 
odpowiedzialność, pomoc, uczciwość), Joanna Plakiewicz (życzliwość) 
Opracowanie graficzne: Agnieszka Wagner
Fotoedycja: Joanna Bańka
Skład i łamanie: Shift-Enter

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96
KRS: 0000595068
Tel. 22 576 25 00
Infolinia: 801 220 555
www.wsip.pl
Druk i oprawa: Walstead Central Europe, Poland / VILPOL Sp. z o.o.

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość  
możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, 
nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.

Szanujmy cudzą własność i prawo.
Więcej na www.legalnakultura.pl

Polska Izba Książki

ołówek lub kredka

nalepka 

nożyczki

klej

płyta Nauczyciela

Objaśnienia  
piktogramów



• Przyjrzyj się ilustracji. Umieść na niej nalepki tak, 
żeby każde z dzieci lepiej dbało o środowisko, dom, 
rośliny i zwierzęta.

• Co to znaczy być odpowiedzialnym? Za co mogą być 
odpowiedzialne dzieci?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nadchodzi zima

12 Nadchodzi zima
budowanie wypowiedzi, rozwój społeczny, rozwój emocjonalny, wiedza ogólna, sprawność manualna 
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• Powiedz, co widzisz na zdjęciach. • Pokoloruj na niebiesko kółka odznaczające miejsce głoski k.

• Otocz pętlami te zdjęcia, w których nazwie głoska k występuje dwa razy.

koc Kuba
k K

ik, uk, ke, ku, oko, kot, kto, mak, 
loki, kita, kotek, Kamil, lalka, mleko

14 Nadchodzi zima
wprowadzenie litery, ćwiczenia w czytaniu, słuch fonemowy, grafomotoryka, przeliczanie 



• Poprowadź Kalinę drogą z liter k, K, a dowiesz się, którą czapkę wybrała w sklepie. 

• Pokoloruj właściwy rysunek. 

• Powiedz, co widzisz na ilustracji. • Przeczytaj tekst.

Kto to? To Kamil. 
A to? To kot Kuki. 
Kamil ma mleko dla kota. 
Kuki ma        , motek i     .

K l x L

k k

K

kkk
k

k k

k k k

k k K

d
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l
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15Nadchodzi zima
percepcja wzrokowa, budowanie wypowiedzi, ćwiczenia w czytaniu 



• Nad każdym dzieckiem narysuj tyle płatków śniegu, ile wskazuje liczba. 

• Czwartemu bałwanowi od lewej strony dorysuj kapelusz, a czwartemu od prawej – guziki 
i miotełkę.

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 3 2 4

16 Nadchodzi zima
wprowadzenie liczby, aspekt kardynalny i porządkowy, przeliczanie, grafomotoryka 



• Przyjrzyj się ilustracjom i opowiedz, co przedstawiają. 

• Wytnij obrazki i naklej w odpowiedniej kolejności na kartce z bloku. • Opowiedz historyjkę.

1

17Nadchodzi zima
budowanie wypowiedzi, następstwo czasu, myślenie przyczynowo-skutkowe, sprawność manualna 
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• Powiedz, czym różnią się te domy oraz ich otoczenie. Zadecyduj, który dom jest bardziej 
przyjazny dla środowiska. Nalep przy nim uśmiechniętą buźkę. Uzasadnij swoją decyzję.

• Narysuj po śladzie panele słoneczne, dym i dachówki.

19Coraz zimniej
percepcja wzrokowa, wiedza ogólna, wiedza przyrodnicza, budowanie wypowiedzi, grafomotoryka 



lody Ignacy
y Y

• Powiedz, co widzisz na zdjęciach. • Narysuj po śladzie ramki tych, w których nazwie słychać y. 

• Pokoloruj kółko oznaczające miejsce głoski y w nazwie.

ym, yt, yk, my, ty, dym, dymy, 
koty, motyl, damy, kamyki, Tymek

Coraz zimniej
wprowadzenie litery, ćwiczenia w czytaniu, słuch fonemowy, grafomotoryka 20



• Powiedz, co widzisz na zdjęciach. • Połącz każde z sylabą, którą kończy się jego nazwa. 

• Powiedz, co widzisz na ilustracji. • Przeczytaj tekst.

To Tymek, mama i Ula. 
A to                        . Ile tu lodu!
Mama ma                  i mleko. 
Tymek ma        . 
Tymek da lody Uli. 

dytymy

21Coraz zimniej
umiejętności językowe, percepcja wzrokowa, budowanie wypowiedzi, ćwiczenia w czytaniu 



• Policz szaliki w każdej pętli. • Połącz pętle strzałkami tak, żeby w każdej kolejnej był o 1 szalik 
więcej. • Narysuj kropkę przy pętli z 5 szalikami.

• Pokoloruj piątą rękawiczkę od lewej strony i otocz pętlą piątą od prawej strony.

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 Coraz zimniej
wprowadzenie liczby, aspekt kardynalny i porządkowy, przeliczanie, porównywanie liczebności, grafomotoryka 



• Narysuj kolejne fragmenty obrazka po śladzie. 

• W ostatnim okienku narysuj alpakę samodzielnie krok po kroku i ją pokoloruj.

1 2

3 4

5

23Coraz zimniej
grafomotoryka, kreatywność
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Artiste/Shutterstock.com, (ekran) Suradech Prapairat/Shutterstock.com, (obrazek na telewizorze) Standret/Shutterstock.com, (flet) Andrea  Nissotti/Shutter-
stock.com, (sopel) furtseff/Shutterstock.com, (serce) 1981 Rustic Studio kan/Shutterstock.com, (zamek) koya979/Shutterstock.com, (plecak) Oliko/Shutter-
stock.com, (wróbel) Eric Isselee/Shutterstock.com, (korale) Karkas/Shutterstock.com; s. 6 (kostka do gry) G. Bryk/WSiP; s. 7 (szafa) og_photo/Shutterstock.
com, (płot) Akura Yochi/Shutterstock.com, (żyrafa) jaroslava V/Shutterstock.com, (wstążka) Africa Studio/Shutterstock.com, (koń) Irina Maksimova/Shutter-
stock.com, (kura) photomaster/Shutterstock.com, (słoń) Patryk Kosmider/Shutterstock.com, (książka) Pshenichka/Shutterstock.com, (kot) DenisNata/Shut-
terstock.com, (maki) Pixel-Shot/Shutterstock.com; s. 8 (usta) LightField Studios/Shutterstock.com, (Ula) Kite_rin/Shutterstock.com, (kolczyk) Tarzhanova/
Shutterstock.com, (ucho) schankz/Shutterstock.com, (rakieta tenisowa) Ruslan  Shevchenko/Shutterstock.com, (ananas) Best_photo_studio/Shutterstock.
com, (zegar) monticello/Shutterstock.com, (usta) Valentina Razumowa/Shutterstock.com, (papuga) Tracy Starr/Shutterstock.com, (arbuz) nortongo/Shutter-
stock.com, (kapelusz) wikanda/Shutterstock.com, (ul) emberiza/Shutterstock.com, (banan) valzan/Shutterstock.com, (elf) Ori Artiste/Shutterstock.com, 
(kalafior) Egor Rodynchenko/Shutterstock.com, (zupa) Lev Kropotov/Shutterstock.com, (kura) stockphoto mania/Shutterstock.com, (kubek) Theeradech 
Sanin/Shutterstock.com; s. 10 (kostka Rubika) Vastram/Shutterstock.com, (klocki) silvabom/Shutterstock.com, (chińczyk) Elena Schweitzer/Shutterstock.com, 
(chińskie szachy) restyler/Shutterstock.com, (piłeczka tenisowa) Guzel Studio/Shutterstock.com, (piłka ) irin-k/Shutterstock.com, (farby) Anna Klepatckaya/
Shutterstock.com, FWStudio/Shutterstock.com; s. 11 (Emil) SergiyN/Shutterstock.com, (Ala) Oksana Kuzmina/Shutterstock.com, (kapelusz safari) Elnur/
Shutterstock.com; s. 12–13 (kuchnia) Pixel-Shot/Shutterstock.com, (zlew) Anna Andersson Fotografi/Shutterstock.com, (pies) Happy monkey/Shutterstock.
com, (miska) Africa Studio/Shutterstock.com, (dziewczynka koło psa) Lordn/Shutterstock.com, (chłopiec) Pixel-Shot/Shutterstock.com, (worek ze śmieciami) 
Love the wind/Shutterstock.com, (dziewczynka przy stoliku) Mostovyi Sergii Igorevich/Shutterstock.com, (kolorowe worki na śmieci) photka/Shutterstock.
com; s. 14 (koc) RG-vc/Shutterstock.com, (Kuba) Valua Vitaly/Shutterstock.com, (ptak) Super Prin/Shutterstock.com, (kot) Ilyashenko Oleksiy/Shutterstock.
com, (kajak) Vereshchagin Dmitry/Shutterstock.com, (mleko) Anton  Starikov/Shutterstock.com, (kok) Alter-ego/Shutterstock.com, (zamek) cigdem/Shutter-
stock.com, (kurtka) Karkas/Shutterstock.com; s. 15 (dziewczynka ) Anastasia Shilova/Shutterstock.com, (śnieg – tło) REDPIXEL.PL/Shutterstock.com;  
s. 16 (kostka) G. Bryk/WSiP, (chłopiec nr1) paleka19/iStockphoto/getty Images, (dziewczynka nr 3) Neyman Kseniya/Shutterstock.com, (dziewczynka nr 2) 
Jaroslaw Pawlak/Shutterstock.com, (chłopiec nr 4) LightField Studios/Shutterstock.com; s. 20 (lody) Nataliia Pyzhova/Shutterstock.com, (Ignacy) SergiyN/
Shutterstock.com, (motyl) suns07butterfly/Shutterstock.com, (dom) Steve Design/Shutterstock.com, (buty) Borisovich/Shutterstock.com, (psy) Oleksandr 
Lytvynenko/Shutterstock.com, (ryba) Krzysztof Odziomek/Shutterstock.com, (lizak) Nataliia Pyzhova/Shutterstock.com, (farby) Roman Samokhin/Shutter-
stock.com, (indyk) veleknez/Shutterstock.com; s. 21 (lody) photka/Shutterstock.com, (domy) Pavel L Photo and Video/Shutterstock.com, (lamy) Dmitry Burla-
kov/Shutterstock.com, (narty) ARTYuSTUDIO/Shutterstock.com, (skarpety) Valentina Proskurina/Shutterstock.com, (perfumy) Adisa/Shutterstock.com, (koty) 
Oleksandr Lytvynenko/Shutterstock.com, (instrumenty) Serhii Krot/Shutterstock.com, (schody) ANTONIO TRUZZI/Shutterstock.com; s. 22 (kostka) G. Bryk/
WSiP; s. 24–25 (pokój) Alexander Tolstykh/Shutterstock.com, (mama i córka) Pixel-Shot/Shutterstock.com, (tata i syn) Pixel-Shot/Shutterstock.com, (babcia 
i dziadek) Photographee.eu/Shutterstock.com, (chłopiec) Roberto Giobbi/Shutterstock.com, (pies i kot) Chendongshan/Shutterstock.com, (czerwona świecz-
ka) 1000isolate/Shutterstock.com, (prezent) Timmary/Shutterstock.com, (kanapa) Will Thomass/Shutterstock.com, (skarpety świąteczne) Laimdota Grivane/
Shutterstock.com, (czerwona kokardka) Africa Studio/Shutterstock.com, (czerwona bombka) Andrii Horulko/Shutterstock.com, (tapeta w kropki) FARBAI/
Shutterstock.com; s. 26 (gwiazdka w kratkę, piernik, kokardka) Natali Zakharova/Shutterstock.com, (tamburyn) Ansis Klucis/Shutterstock.com, (janczary) 
Elena Schweitzer/Shutterstock.com, (marakasy) ConstantinosZ/Shutterstock.com; s. 27 (karp w galarecie) Teresa Kasprzycka/Shutterstock.com, (pierogi) 
zi3000/Shutterstock.com, (sałatka jarzynowa) Goskova Tatiana/Shutterstock.com, (makowiec) Teresa Kasprzycka/Shutterstock.com, (barszcz z uszkami) 
Dar1930/Shutterstock.com, (kapusta) Teresa Kasprzycka/Shutterstock.com; s. 29 (kurtyna) SimoneN/Shutterstock.com, (chłopiec) Kiselev Andrey Valerevich/
Shutterstock.com; s. 30–31 (park zimą) robert cicchetti/Shutterstock.com, (ławka) Vadym Lavra/Shutterstock.com, (wiewiórka) Tsekhmister/Shutterstock.
com, (wrona) Anna Kucherova/Shutterstock.com, (lodowisko) Ints Vikmanis/Shutterstock.com, (dzieci na lodowisku) Vera Petrunina/Shutterstock.com, 
(dzieci na lodowisku przodem)) FamVeld/Shutterstock.com, (babcia z wnuczkiem) NadyaEugene/Shutterstock.com, (torba z zakupami) BigNazik/Shutter-
stock.com, (karmnik) Eva Foreman/Shutterstock.com, (dziewczynka karmiąca ptaki) VaLiza/Shutterstock.com, (czapka dziewczynki) Helga Chirk/Shutter-
stock.com,(woreczek z ziarenkami dla ptaków) Marina Lohrbach/Shutterstock.com, (sikorka) Opalev Vyacheslav/Shutterstock.com, (chłopiec leżący na śnie-
gu) byswat/Shutterstock.com, (chłopiec w czerwonej kurtce) Aleksei Potov/Shutterstock.com, (dziewczynka lepiąca bałwana) FamVeld/Shutterstock.com, 
(pingwinki) Paolo Bona/Shutterstock.com; s. 32 (zamek) koya979/Shutterstock.com, (Zenek) iconogenic/Shutterstock.com; s. 33 (Zamek Królewski w Warsza-
wie) S-F/Shutterstock.com, (suwak) Grazyna Bryk i Malgorzata Koziol, (zamek w drzwiach) Alex Ruhl/Shutterstock.com, (kłódka) TK 1980/Shutterstock.com, 
(kamienice) Pablo77/Shutterstock.com; s. 34 (zegarki) DenisNata/Shutterstock.com, (zegarek) Tatiana Popova/Shutterstock.com, (kalendarze) Stationidea/
Shutterstock.com, dolphfyn/Shutterstock.com, (klepsydra) choness/iStockphoto/Getty Images, (budzik) Olyina V/Shutterstock.com, (zegar scienny) Photoon-
graphy/Shutterstock.com; s. 35 (chłopiec smutny i uśmiechnięty) Deman/Shutterstock.com, (klocki) FabrikaSimf/Shutterstock.com, (szklanka z sokiem i 
pusta) Alexlukin/Shutterstock.com, (babcia) Ljupco Smokovski/Shutterstock.com, (ołówki) HomeStudio/Shutterstock.com, (poduszka) Africa Studio/Shutter-
stock.com, (cegła) xpixel/Shutterstock.com, (dziewczynka) Oleksiy Avtomonov/Shutterstock.com; s. 36 (balon) TheFarAwayKingdom/Shutterstock.com, 
(Bartek) Andresr/Shutterstock.com, (balony tło) Chones/Shutterstock.com, (złota rybka) fivespots/Shutterstock.com, (cebula) domnitsky/Shutterstock.com, 
(wanna) Susan Schmitz/Shutterstock.com, (byk) Cheewin Blue/Shutterstock.com, (globus) titov dmitriy/Shutterstock.com, (balon) topseller/Shutterstock.
com, (banan) ajt/Shutterstock.com, (pasek) ChasIKS/Shutterstock.com, (robot) freedomnaruk/Shutterstock.com, (chłopiec z balonikiem) ESB Professional/
Shutterstock.com; s. 37 (banany) LeDarArt/Shutterstock.com, (buty sportowe) MsMaria/Shutterstock.com, (boisko) Lifestyle Graphic/Shutterstock.com, 
(buraki) Kovaleva_Ka/Shutterstock.com, (bidon) Akhmad Dody Firmansyah/Shutterstock.com, (beret) Magdalena Wielobob/Shutterstock.com, (basen)  
sumroeng chinnapan/Shutterstock.com, (bocian) Serg Rajab/Shutterstock.com; s. 38 (kolorowe proporczyki) Elena Kudryavtseva/Shutterstock.com; s. 40–41 
(góry pejzaż) dotshock/Shutterstock.com, (góry i chatka) Olha Sydorenko/Shutterstock.com, (dziewczynka w różowej kurtce) BIGANDT.COM/Shutterstock.
com, (chłopiec w kurtce w paski) FamVeld/Shutterstock.com, (dziewczynka w żółtej kurtce) FamVeld/Shutterstock.com, (chłopiec na łyżwach) NadyaEugene/
Shutterstock.com, (dziewczynka i chłopiec na łyżwach) FamVeld/Shutterstock.com, (chłopiec na bramce) Sergey Novikov/Shutterstock.com, (chłopiec grający 
w hokeja) Valeriy Lebedev/Shutterstock.com, (chłopiec przy bramce) DardaInna/Shutterstock.com, (dzieci przy bramce) Smolina Marianna/Shutterstock.
com, (rodzice) Di Studio/Shutterstock.com; s. 42 (narty) ARTYuSTUDIO/Shutterstock.com, (Nela) Max Topchii/Shutterstock.com, (nos) studio on line/Shutter-
stock.com, (koc) Coprid/Shutterstock.com, (baran) photomaster/Shutterstock.com, (nuta) Evgeniia Speshneva/Shutterstock.com, (rekin) Kletr/Shutterstock.
com, (noc) TK 1980/Shutterstock.com, (banan) ajt/Shutterstock.com, (nurek) Dudarev Mikhail/Shutterstock.com; s. 43 (dzieci zjeżdżające na sankach) 
FamVeld/Shutterstock.com, (dziewczynka na łyżwach) BlueOrange Studio/Shutterstock.com, (chłopiec na nartach ) FamVeld/Shutterstock.com; s. 45 (dziew-
czynka myjąca ręce) gorillaimages/Shutterstock.com, (dziewczynka czesząca włosy) Svitlana-ua/Shutterstock.com, (chłopiec jedzący kanapkę) Africa Studio/
Shutterstock.com, (chłopiec pijący wodę) Elena Nichizhenova/Shutterstock.com, (ćwicząca dziewczynka) Oksana Kuzmina/Shutterstock.com, (dziewczynka 
się na śniegu) FamVeld/Shutterstock.com, (dzieci na lodowisku) FamVeld/Shutterstock.com, (dziewczynka jedząca jabłko) Nina Buday/Shutterstock.com, 
(chłopiec myjący zęby) Oksana Kuzmina/Shutterstock.com, (skrzynka) donatas1205/Shutterstock.com, (jabłko) baibaz/Shutterstock.com, (gruszka ) Vasily 
Menshov/Shutterstock.com, (jabłko zielone) MO_SES Premium/Shutterstock.com, śliwka) Maks Narodenko/Shutterstock.com, (gruszka zielona) Maks Na-
rodenko/Shutterstock.com, (morela) Dionisvera/Shutterstock.com; s. 46 (sanki) FeellFree/Shutterstock.com, (Sylwek) eurobanks/Shutterstock.com;  
s. 48 (kostka) G. Bryk/WSiP; s. 53 (dzieci z bałwanem) Westend61/Getty Images; s. 55 (pattern bożonarodzeniowy) Atstock Productions/Shutterstock.com
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