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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.
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• Opowiedz, co widzisz na ilustracji. Jakie znasz tradycje 
związane z Bożym Narodzeniem? 

• Co to znaczy być życzliwym dla innych? Czego życzysz swoim 
bliskim?

• Znajdź na ilustracji i policz przedmioty pokazane  
z prawej strony. Wpisz pod każdym odpowiednią liczbę.

ŻYCZLIWOŚĆ

Świąteczne przygotowania

24 Świąteczne przygotowania
budowanie wypowiedzi, rozwój społeczny, rozwój emocjonalny, percepcja wzrokowa, przeliczanie
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• Pokoloruj płytki zgodnie z kodem. • Zagraj tę melodię na dzwonkach chromatycznych. Jaka to kolęda? 

do   re  mi   fa     sol   la  si   do 

mi mi sol solfa fa re re fa lami mi 
• Każdej świątecznej ozdobie odpowiada instrument muzyczny. Wytnij instrumenty ze s. 49. 

Przyjrzyj się kodowi i pod każdą ozdobą przyklej odpowiedni instrument. 

• Zagrajcie rytm na tych instrumentach.

26 Świąteczne przygotowania
wiedza ogólna, percepcja wzrokowa, grafomotoryka, sprawność manualna, odwzorowywanie 



• Podaj nazwy świątecznych potraw. • Wytnij te nazwy ze s. 49 i wklej we właściwe miejsca. 

• Otocz pętlami zdjęcia potraw, które jada się w czasie świąt w twoim domu.

ryba

do   re  mi   fa     sol   la  si   do 

sałatka

makowiec

pierogi

kapusta
• Narysuj pierniczki po śladzie obiema rękami. • Ozdób je dowolnie.

barszcz

27Świąteczne przygotowania
wiedza ogólna, czytanie globalne, budowanie wypowiedzi, grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa 



• Znajdź 9 różnic między ilustracjami. Otocz je pętlami na dolnym obrazku. 

28 Wesołych świąt!
percepcja wzrokowa, grafomotoryka 



• Odczytaj kod i pokoloruj właściwe pola, a dowiesz się, kogo zagra Kacper w jasełkach. 

• Wytnij wyrazy ze s. 49 i wklej je we właściwe miejsca.

• Narysuj szlaczek po śladzie i po kropkach.

pasterz anioł król

3 4 2 1 3 3

29Wesołych świąt!
kodowanie, logiczne myślenie, grafomotoryka, czytanie globalne 
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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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