
Pewien motyl miał na skrzydełkach wzorki z figur geometrycznych.

Dorysuj brakujące figury w taki sposób, aby na kaŜdym skrzydle motyla

były taki sam wzór. Pokoloruj figury zgodnie z kolorami figur

znajdującymi się pod motylem. Policz na skrzydłach motyla trójkąty,

kwadraty, prostokąty, koła i połącz je z  odpowiednią cyfrą wg wzoru. 



Znajdź szczegóły, którymi róŜnią się te obrazki. Postaw krzyŜyki w miejscu

gdzie znalazłeś róŜnice. Ile szczegółów róŜniących obrazki znalazłeś?

UłóŜ na kartce puzzle i przyklej je. Jeśli wykonasz to zadanie szybko

moŜesz pokolorować fragmenty ilustracji.



Pokoloruj zgodnie z liczbami.

   1 - Ŝółty

   2-  zielony

   3-  czerwony

   4-  brązowy

   5-  róŜowy

   6-  czarny



Kuba chciał dowiedzieć się co jest najwyŜsze, największe, najdłuŜsze,

najmniejsze.

    Otocz kółkiem:

     -   najniŜsze drzewo

- największego motyla

- dom z prawej strony

- najdłuŜszą dŜdŜownicę

- najmniejszego ślimaka



- W pierwszym okienku przekreśl tylko rzeczy długie

- W drugim tylko szerokie

- W trzecim tylko proste



     Kuba przeŜył równieŜ wspaniałe przygody:

a) Bawił się z pieskiem i kotkiem. Przekreśl co jest przed płotkiem.

b) Spotkał kolegę Adasia. Przekreśl co jest za nim.

c) Obserwował dŜdŜownicę. Przekreśl co jest wysoko.

d) Z Plastusiem bawił się nad rzeką. Przekreśl co jest nisko.

e) Potem zbierał z nim grzyby. Przekreśl co jest między.

f) Plastusiowi wiatr porwał parasol. Przekreśl co jest na prawo.



Motylki lubiły przysiadać na kwiatkach, które im się bardzo podobały.

Kubuś z tych kwiatków postanowił zrobić niespodziankę dla mamy.

Nazbierał je i włoŜył do wazonu. Pokoloruj kwiaty we wskazany sposób.

Policz je i pokoloruj kółko z odpowiednią cyfrą. Dokończ szlaczki na

obrusie i wazonie.



Jak wyglądał i jak był ubrany Kubuś dowiemy się, gdy pokolorujemy

obrazek wg wzoru.

   - oblicz i wklej wyniki w puste okienka. 

   Pokoloruj ubranko Kubusia  kolorami wg podanych cyfr.

 Ŝółty

czarny

czerwony

zielony

brązowy

niebieski

róŜowy



Pewnego razu chłopczyk, o imieniu Kuba wybrał się na wiosenny spacer,

podczas którego spotkał róŜne zwierzątka i roślinki. Chciał je nazwać i

policzyć, ale miał z tym wielki kłopot. Dlatego prosi o pomoc dzieci.

a) policz rośliny, zwierzęta i porównaj ich liczbę wstawiając odpowiedni

znak;

b) skreśl obrazki niezgodne z treścią zadania.


