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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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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 cyfry i liczby przygotowuje 
dziecko do nauki matematyki. W trzech 

zeszytach, wspólnie z Kredziakami, dziecko 
poznaje cyfry od 1 do 9 i liczby, uczy się 

przede wszystkim matematyzowania 
oraz logicznego myślenia.

Rodzice, 
poznajcie serię Bazgroszyt

Rodzice,
sprawdźcie

walory modułu
Poznaję cyfry i liczby



Kredziaki lubią obserwować rybki
w akwarium. Na rysunku ukrywa się cyfra 1. 

Czy wiesz, jak ona wygląda?

Napisz po śladzie cyfrę 1. 
Policz, ile rybek jest na rysunku 

i pokoloruj odpowiednią liczbę 
kółek. Pokoloruj też rysunek.
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konik
morski

Napisz
po śladzie cyfrę 2.
Policz, ile koników morskich jest 
na rysunku i pokoloruj 
odpowiednią liczbę kółek. 
Dorysuj w akwarium rośliny 
wodne i pokoloruj rysunek.

W akwarium ze słoną wodą mieszkają koniki 
morskie, które są rybami. Rysek z Kredzią lubią 

je obserwować. Na rysunku słonowodnego 
akwarium ukrywa się cyfra 2.
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Narysuj po śladzie cyfrę 3. Policz, ile 
kwiatków jest już narysowanych na 

obrazku i pokoloruj odpowiednią liczbę 
kółek. Dorysuj brakujące odnóża 

kroczne motyla, a także kwiat, z którego 
będzie mógł wypić nektar. Sprawdź, 

jak w rzeczywistości wygląda ssawka 
motyla, czyli aparat, którym wypija 

nektar. Pokoloruj obrazek.

W skrzydłach motyla ukrywa się cyfra 3. 
Czy wiesz, że motyle – jak wszystkie owady – 
mają 3 pary odnóży krocznych? Ulubionym 

przysmakiem motyli jest słodki sok 
kwiatów – nektar.
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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


