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Znajdź i zakreśl 
taki sam fragment obrazka.
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Marysia zrobiła zakupy. Narysuj w kwadratach tyle
kropek, ile owoców każdego rodzaju kupiła. 
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Marysia robi koktajle owocowe na przyjęcie. 
Może użyć tylko swoich zapasów. 

Których koktajli nie może przygotować? 
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Połącz truskawki takiej samej wielkości.
Czy wszystkie truskawki mają parę?
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Skreśl obrazek, który nie pasuje do pozostałych.
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Narysuj tęcze według wzoru.
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Która ścieżka zaprowadzi ptaszka do gniazda? 
Zakreśl odpowiedni kolor.
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Dorysuj kwiaty na grządkach w odpowiednich
kolorach. Które grządki są takie same?
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9

Pokoloruj 3 kwiatki na niebiesko, 6 na żółto, 9 na
czerwono. Ile kwiatków zostało?



10

Znajdź i otocz pętlą
taki sam obrazek.



11

Która piłka nie ma pary?



Pokoloruj koła z cyferkami według wzoru.
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Popraw po śladzie i pokoloruj kwiat.
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Skreśl pisankę, która nie ma pary.

14



Połącz połówki pisanek.

15



Połącz koperty z odpowiednimi literkami z
imieniem dziewczynki, która czeka na listy.

Jak ma na imię ta dziewczynka?

M A R T A

M

O L

A

W

TR

A

Z K

S

16



. .. .. . ..

. .. . .

Dorysuj doniczki dla kwiatów.
Nad tulipanami narysuj tyle kropelek, ile kropek

jest na płatkach.
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Połącz kropki odpowiednimi kolorami. 
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Zieloną kredką zaprowadź króliczka do marchewki. 
Czerwoną kredką zaprowadź pieska do jego miski. 
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Ile jest ryb w tej ławicy?
Dorysuj ryby tak, żeby w akwarium pływały po

3 rybki każdego gatunku.
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Na największym balonie narysuj słońce. 
Na balonie, który jest najniżej, narysuj serce.
Na balonie po lewej stronie narysuj chmurkę.

Na zielonym balonie narysuj listek. 
Który balon został bez rysunku?
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Popraw po śladzie balonikowe zwierzątka.
Rozpoznajesz je? 
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Połącz wagoniki z lokomotywami tak, żeby obie
lokomotywy miały po tyle samo wagonów.
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Otocz niebieską pętelką najmniejsze auto, 
a zieloną największe. Ile jest wszystkich aut?



Wyślij 1 list do zielonego domu, 2 do niebieskiego i
3 do żółtego. Żeby wysłać list do żółtego domu
potrzeba jednego znaczka; do zielonego i
niebieskiego dwóch. Połącz koperty z domkami i
znaczkami. Jeśli znaczków jest za mało, dorysuj je.
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