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Spodobał Ci się ten Bazgroszyt?
Więcej kreatywnych gier i zabaw
z Kredziakami znajdziesz na Bazgroszyt.pl

Pamiętaj też, że inne Bazgroszyty do kupienia na www.zielonasowa.pl

Bazgroszyty
•  rozwijają wyobraźnię i kreatywność
•  wzbogacają wiedzę o świecie
•  pomagają w zdobywaniu wiadomości
•  ćwiczą spostrzegawczość
•  rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową
•  ćwiczą motorykę ręki, pomagają w nauce pisania
•  uczą logicznego i matematycznego myślenia
•  są wstępem do nauki matematyki
•  przygotowują do pójścia do szkoły
•  doskonale bawią
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Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo  
w celach promocyjnych.

EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY!
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Jest to seria dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, które zaczynają poznawać 
świat i budować podstawy swojej wiedzy.

Proponujemy robić to przez zabawę, rozwijanie 
wyobraźni, kreatywności, samodzielne 

dochodzenie do rozwiązywania 
stawianych zadań. 

Moduł Ćwiczę rękę przygotowuje 
dziecko do pisania. Uczy pisania po śladzie, 

dorysowywania brakujących elementów 
i całych obiektów, doskonali koncentrację, 

koordynację wzrokowo-ruchową, 
spostrzegawczość, precyzję ruchu ręki.

Rodzice, 
poznajcie serię Bazgroszyt

Rodzice,
sprawdźcie

walory modułu
Ćwiczę rękę

Jak wiesz, dziecko lubi się uczyć, 
rysować, kolorować, bazgrać, „łamać głowę”. 

Proponujemy materiały, aby mogło to robić z radością. 
Te materiały to: łamigłówki, kolorowanki, 

uzupełnianki, gry i ćwiczenia. 
Seria Bazgroszyt składa się z modułów tematycznych: 
Poznaję alfabet, Poznaję cyfry i liczby, Bawię się i liczę, 

Ćwiczę rękę, Rysuję z wyobraźnią, Lubię wielkie 
kolorowanie, Gotowi do szkoły.

Dzieci,
poznajcie trzy sympatyczne postacie: 

Kredzię, Ryska i Kolorozaurusa. 
Są to Kredziaki – niezwykłe kredki, 

które będą Wam towarzyszyć 
w każdej zabawie i łamigłówce.

Mam na imię 
Kredzia i jestem 

pomarańczowa jak 
pomarańcza.

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

Mam na imię 
Kolorozaurus. Lubię 
kolor zielony, bo sam 

jestem zielony 
jak ogórek.



Rysek naprawia dach – wymienił już 
wszystkie stare dachówki na nowe.

Dokończ rysować dachówki 
i pokoloruj je. Na domu 
zaznacz okna i drzwi.
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Dokończ rysować pierniczki 
i pokoloruj je.

Kredzia robi pierniczki 
w różnych kształtach. Dookoła 
pięknie pachnie cynamonem 

i przyprawą piernikową. 
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Dokończ rysować 
owcę.

Czy wiesz, że włóczka na czapki, szaliki 
i swetry powstaje z sierści owiec?
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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


