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Mam na imię 
Kolorozaurus. Lubię 
kolor zielony, bo sam 

jestem zielony 
jak ogórek.

Mam na imię Rysek. Jestem 
żółty i wesoły jak słoneczko.

Mam na imię 
Kredzia i jestem 

pomarańczowa jak 
pomarańcza.
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Zadania:  1 2 3 4
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Rozumowanie z uwzględnieniem następstwa zdarzeń
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Dzieci,
poznajcie trzy sympatyczne 
postacie: Kredzię, Ryska 
i Kolorozaurusa. Są to Kredziaki – 
niezwykłe kredki, które będą Wam 
towarzyszyć w rozwiązywaniu zadań.

Rodzice,
Jeśli Wasze dziecko idzie wkrótce do szkoły, zeszyt Gotowi do szkoły 
jest przeznaczony właśnie dla niego. Zawiera zestaw zadań, które 
ćwiczą umiejętności niezbędne do osiągnięcia gotowości szkolnej. 
Na końcu zeszytu są zamieszczone odpowiedzi do zadań oraz 
odniesienia badanych umiejętności do zapisów w podstawie 
programowej dla tego etapu edukacyjnego.

Moduł Gotowi do szkoły 
proponuje kreatywne zadania, 
które sprawdzają umiejętności 

dziecka niezbędne do osiągnięcia 
gotowości szkolnej.

Rodzice,
poznajcie serię Bazgroszyt

Rodzice,
sprawdźcie

walory modułu
Gotowi do szkoły

Poznaję alfabet

Poznaję cyfry i liczby Bawię się i liczę

Ćwiczę rękę Lubię wielkie kolorowanie

Rysuję z wyobraźnią Gotowi do szkoły
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1Porównywanie przedmiotów 

Zadanie 1.

Zaznacz słonecznik (A, B, C lub D), który jest inny niż pozostałe. Pokoloruj obrazek.

Zadanie 2.

Połącz ze sobą linią dwa takie same motylki. Pokoloruj obrazek.
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3Analiza i synteza wzrokowa 

Zadanie 5.

Zaznacz owoc (A, B, C lub D), który powinien być następny w rzędzie. Pokoloruj obrazek.

Zadanie 6.

Zaznacz krzyżykiem i pokoloruj tylko te figury (spośród: A, B, C, D, E, F, G, H, I), 
z których jest zbudowany dom. Każdą figurę pokoloruj innym kolorem. Tak samo 
pokoloruj dom Ryska i Kredzi.
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8 Dostrzeganie związków i prawidłowości 

Zadanie 12.

Aby naprawić stłuczony wazon, musisz znaleźć jego brakującą część. Pokoloruj na 
czerwono wazon oraz część (A, B, C lub D), która do niego pasuje. 
Rysek naprawił już swój wazon. Narysuj w nim piękne kwiaty. Pokoloruj obrazek.



11Matematyzowanie 

Zadanie 15.

Policz cukierki i podziel je między Ryska i Kredzię tak, aby każde z nich miało ich po 
równo. Obrysuj czerwoną linią cukierki dla Ryska, a zieloną linią cukierki dla Kredzi. 
Wpisz w okienko liczbę cukierków, którą dostanie i Rysek, i Kredzia. Narysuj tyle samo 
cukierków dla Kolorozaurusa. Pokoloruj obrazek.
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16 Rozumowanie z uwzględnieniem następstwa zdarzeń 

Zadanie 20.

O kim jest ta historyjka? Ponumeruj obrazki we właściwej kolejności. Przepisz litery 
odpowiadające numerom do okienek pod rysunkiem, a uzyskasz nazwę bohatera 
historyjki. Narysuj, o czym śni bohater historyjki. Pokoloruj obrazek.



Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie  
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej  

przez Wydawnictwo Zielona Sowa.
 Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji  

bez pisemnej zgody Wydawnictwa Zielona Sowa.

Serdecznie dziękujemy za pobranie fragmentu książki!
Mamy nadzieję, iż przypadł Państwu do gustu!

Już dziś zapraszamy do zakupu książki w naszym sklepie
www.zielonasowa.pl


