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

Pamiętaj też, że inne Bazgroszyty są 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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Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci  
w wieku poniżej 3 lat. Zawiera małe  
elementy. Ryzyko zadławienia.



Fragment darmowy udostępniony przez Wydawnictwo  
w celach promocyjnych.
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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.

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. 

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. 
W zeszytach każdy temat jest przygotowany 

w formie zadania – karty pracy. 
Karta pracy zawiera ciekawą informację dotyczącą 

zadania, materiał ilustracyjny oraz jasno sprecyzowane, 
konkretne i interesujące polecenia. 

Seria Bazgroszyt
składa się z modułów tematycznych.

Moduł Poznaję alfabet przygotowuje dziecko 
do nauki pisania. Uczy także koncentracji, 
koordynacji, spostrzegawczości, precyzji 

ruchu, ale przede wszystkim bawi.

Rodzice, 
poznajcie serię Bazgroszyt

Rodzice,
sprawdźcie

walory modułu
Poznaję alfabet



Kredzia marzy o podróżach. 
Przyśniło się jej, że jest żyrafą,
skubie listki akacji i podziwia

piękne rośliny agawy.

akacja

agawa

Dokończ rysować rośliny.
Narysuj więcej agaw.

Pokoloruj rysunek.

1

Litera A
jak akacja.



Dokończ
rysunki i pokoloruj je.
Wskaż na nich duże

litery A.

Poćwicz pisanie dużej
i małej litery A i a.

autobus

aronia

aligator
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Dokończ rysować biwak.
Narysuj namioty dla

Ryska i Kolorozaurusa.
Pokoloruj rysunek.

Kredzia pojechała
na biwak. Rozbiła namiot

na polanie w wielkim borze.
Wkrótce wybierze się

na borowiki.

Bór to stary, wielki las.

borowiki
5

Litera B
jak borowik.
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Dokończ rysunki
i pokoloruj je. Znajdź na nich

duże litery B.

Poćwicz pisanie dużej
i małej litery B i b.

bidony –
pojemniki
na napoje

buty

bateria
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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


