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Mam trzy kredki kolorowe,
Narysuję nimi krowę.
A przedszkolny mój kolega 
Konia, co po łące biega. 
Krowa będzie miała łatki,
A koń spodnie w żółte kratki.

Zofia Stanecka



DrodzyRodzicei Nauczyciele!

Ko lo ro wan ka jest dodatkową publikacją dla czterolatków 
doskonalącą sprawność manualną. Pro po nu je my w niej 
róż ne ty py ilu stra cji: czę ścio wo do po ko lo ro wa nia, do ko lo
ro wa nia w ca ło ści, ćwi cze nia gra fo mo to rycz ne, ko lo ro wa
nie we dług in struk cji oraz od wzo ro wy wa nie.  

Po szcze gól ne kar ty moż na  wy ko nać róż ny mi tech ni ka mi 
w za leż no ści od moż li wo ści i upodo bań dzie ci. W ce lu uła
twie nia dziec ku i Pań stwu pra cy przy go to wa li śmy tę pu bli
ka cję tak, aby na jed nej kart ce by ła tyl ko jed na ko lo ro wan
ka. Do dat ko wo kart ki ma ją przy grzbie cie per fo ra cję, więc 
moż na je wy rwać i roz dać dzie ciom. Wte dy każ de dziec ko 
bę dzie mia ło jed ną kart kę, a  nie  ca ły ze szyt, co uła twi 
wspól ną pra cę przy sto li ku. Nie ma też wów czas oba wy, 
że uży wa jąc kre dek, pla ste li ny czy far by, dziec ko znisz czy 
po zo sta łe ko lo ro wan ki. 

Po dru giej stro nie każ dej ilu stra cji znaj du ją się pro po zy cje 
po le ceń do wy ko na nia ilu stra cji. Przy po le ce niach za mie
ści li śmy ma łą ilu stra cję ko lo ro wan ki, do któ rej po le ce nia 
się od no szą. 

Życzymydobrejwspólnejzabawy!

Redakcja





   Hania i Bartek bardzo lubią wychodzić na plac 
zabaw. W przedszkolu jest nowa huśtawka 
– słoń. Pokoloruj ją na swój ulubiony kolor. 

  Co jest na placu zabaw w Twoim przedszkolu? 
Co najbardziej lubisz tam robić?





  To jest Bryś, piesek Kasi. Kasia z tatą i Brysiem 
wybierają się na spacer. Bryś ma obrożę i przyczepioną 
do niej smycz. Pokoloruj Brysia tak, jak chcesz.

  Jak Kasia powinna opiekować się Brysiem?
  Czy masz w domu jakieś zwierzę?





  Kuba był z mamą na spacerze i widział koparkę,  
która kopała wielki dół. Mama pozwoliła Kubie popatrzeć. 
Nie mógł jednak podejść blisko koparki. Dlaczego?

  Pokoloruj koparkę.





  Na sznurze wisi pranie. Przyjrzyj się i powiedz, jakie ubrania widzisz.
  Które skarpetki pasują do siebie wielkością? Pokoloruj skarpetki tak, 
by te, które pasują do siebie, były takie same.

  Pokoloruj białą koszulkę tak, aby obie koszulki wyglądały tak samo.





  „Rysuj” jabłko z listkiem palcem po śladzie. 
Zacznij w miejscu, gdzie jest kropka ze strzałką.

  Narysuj obrazek po śladzie kredką i pokoloruj go.
  Jakie owoce lubisz najbardziej?





  To jest królik Chruptuś. Przyjrzyj się Chruptusiowi 
i powiedz, co lubi jeść. 

  Powiedz, co lubią jeść inne zwierzęta, które znasz. 
  Pokoloruj Chruptusia.





  Krokusy kwitną wczesną wiosną. Potrafią przebić się nawet przez 
śnieg. „Rysuj” krokusa palcem po śladzie. Zacznij od kropki ze strzałką.

  Narysuj obrazek po śladzie kredką. Dorysuj jeszcze jeden krokus.
  Czy znasz jakieś inne kwiaty, które kwitną wczesną wiosną?





  Sójka ma na skrzydłach niebieskie paseczki. Małe sójki wykluwają 
się na wiosnę i są podobne do swoich rodziców. Pokoloruj dużą sójkę 
tak, żeby wyglądała jak mała sójka.

  Czy znasz wiersz o tym, jak sójka wybierała się za morze?





  Kacper niedawno nauczył się jeździć na rowerze. 
Pokoloruj spodenki i koszulkę Kacpra.

  Ile kół ma rower Kacpra?
  Pokaż, gdzie są: kierownica, siodełko, bagażnik 
oraz dzwonek.





  To wielkanocne pisanki. Pokoloruj jajka 
tak, by były piękną świąteczną ozdobą.

  Jak można ozdabiać pisanki?





  Dziadkowie Piotrka mieszkają na wsi. Właśnie wykluły im się kurczaki. Są malutkie, 
puszyste i mają żółte piórka. Pokoloruj kurczaki na obrazku na żółto. Dorysuj trawę.

  Czy wiesz, jak nazywa się mama kurczaka, a jak jego tata?
 Z czego wykluwają się kurczaki?





  Ta żyrafa ma na imię Miłka. Dziś boli ją gardło, więc owinęła 
szyję szalikiem. Pokoloruj Miłkę.

  Jak myślisz, czy prawdziwe żyrafy noszą szaliki?
  Czy wiesz, jak nazywa się lekarz, który leczy zwierzęta?





  To są miotły Baby Jagi, królewny Kunegundy i jej przyjaciela krasnoludka 
Czarnobrodego. Jak myślisz, do kogo należy każda miotła?

  „Rysuj” miotłę Baby Jagi palcem po niebieskim śladzie, a potem narysuj 
ją kredką. Zacznij od miejsc zaznaczonych kropkami i strzałkami.

  Pokoloruj wszystkie miotły.





  Karolina dostała papugę od swoich rodziców. Papuga jest 
bardzo kolorowa: żółta, zielona i niebieska. Pokoloruj ją.

  Pomóż Karolince wybrać imię dla papugi. Jakie imię 
jej nadasz?



Rozwój w przedszkolu i w domu
 
Poznaj nową, przyjazną serię publikacji do indywidualnej pracy. 
Jej celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka 
przez ćwiczenia stymulujące kluczowe obszary rozwoju. 

nabywanie sprawności manualnej 

kształcenie percepcji wzrokowej 

wprowadzenie do edukacji matematycznej 

nauka logicznego myślenia 

poznawanie i przyswajanie wartości 

przeżywanie i tworzenie sztuki 

zgłębianie tajemnic przyrody 

Kolorowanka doskonali sprawność manualną, pomaga 
ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową i wpływa na 
prawidłowy rozwój małej motoryki. Dziecko stopniowo 
doskonali precyzję, najpierw koloruje większe elementy, 
a z czasem mniejsze, bardziej szczegółowe obrazki.
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