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Żółtą kredką na papierze 
Narysuję dużą wieżę.
Na tej wieży strażak siedzi,
Jak zejść z góry, wciąż się biedzi.
Dorysujmy mu drabinę,
Będzie miał weselszą minę!
Nie ma to jak z kolegami 
Porysować coś kredkami!

Zofia Stanecka



Dro dzy Ro dzi ce i Na uczy cie le!

Ko lo ro wan ka jest dodatkową publikacją dla pięciolatków 
doskonalącą sprawność manualną. Za pro po no wa li śmy w niej 
różne 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, ćwiczenia grafomotoryczne, kolorowanie 
według instrukcji, odwzorowywanie oraz kolorowanie według 
kodu. 

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





   Karol, Zuzia i Staś bawią się na placu zabaw. Karol ma niebieski sweter. Pokoloruj jego 
spodnie na zielono.
   Zuzia ma granatowe kokardki na warkoczach. Pokoloruj jej bluzkę na czerwono,  
a spodenki na żółto.
  Staś ma na butach żółte gwiazdki. Pokoloruj jego koszulkę na fioletowo, a spodnie na zielono.
  Dokończ kolorować obrazek.





  Ania i Grześ bawią się razem kartami do gry. Szukają wśród kart 
takich, które mają taki sam obrazek. Właśnie znaleźli robota. Pokoloruj 
białego robota tak samo, jak jest pokolorowany robot na karcie obok.
  Powiedz, w jakie gry lubisz grać.





  Janek ma nowy plecak. Powiesił na nim światełko 
odblaskowe. Jak myślisz, po co to zrobił?
  „Rysuj” plecak palcem po śladzie. Zacznij od miejsc 
zaznaczonych kropkami i strzałkami.
  Narysuj plecak kredką po śladzie, a potem ozdób go  
i pokoloruj.





  Joasia i Kuba są rodzeństwem. Jest wieczór i oboje szykują 
się do spania. Umyli się, przebrali w piżamy, a teraz myją 
zęby. Dlaczego trzeba myć zęby?
  Joasia ma piżamę w kropki, a Kuba w kratkę, ale oboje 
lubią te same kolory: niebieski i czerwony. Pokoloruj ich 
piżamy tymi kolorami.





  Kasia bardzo lubi czereśnie. Czasem zakłada  
je sobie na ucho i mówi, że ma słodkie kolczyki.  
A Ty, jakie owoce lubisz?
  Pokoloruj obrazek.





  Czy wiesz, jak wyglądają warzywa: burak, marchewka i dynia? Pokaż je na obrazku.
  Na jaki kolor trzeba pokolorować buraka, marchewkę, dynię? Wybierz odpowiednie 
kredki i pokoloruj warzywa.
 Jakie znasz inne warzywa? Które warzywa smakują Ci najbardziej?





  Piotrek ma 4 pary ulubionych skarpetek. 
Niestety, w praniu wszystkie się pomieszały. 
Pomóż Piotrkowi odnaleźć pary skarpetek.
  Pokoloruj tak samo każdą parę skarpetek.





   Ten statek to żaglowiec. Policz, ile ma żagli.
  Pokoloruj kadłub statku na brązowo, a żagle tak, jak chcesz.
  Każdy statek musi mieć nazwę. Jak nazwiesz ten żaglowiec?





   Dzisiaj jest brzydka pogoda. Narysuj padający za oknem  
deszcz oraz drugi kwiatek na parapecie.
   Co ciekawego można robić w domu, kiedy pada deszcz? 





  To jest potwór, który bardzo lubi chodzić w trampkach. 
Pokoloruj trampki oraz ubranie potwora tak,  
jak chcesz.
  Jak nazwiesz tego sympatycznego potwora?





   Wiosną pojawiają się motyle. Powiedz, jak 
wygląda motyl.
   Przyjrzyj się małemu kolorowemu motylowi 
i tak samo pokoloruj dużego motyla.





  Flamingi to niezwykłe różowe ptaki. Potrafią bardzo długo stać  
w wodzie i czekać, aż złowią rybę. Czy podoba Ci się ten flaming?
  Narysuj flaminga kredką po śladzie. Zaczynaj od kropek ze strzałkami.
   Pokoloruj go na różowo.





  Popatrz uważnie na obrazek. Powiedz, czym się 
różnią rowery, na których jadą Jaś i Krysia.
   Na jakim rowerze Ty jeździsz?
   Pokoloruj obrazek.





   To jest wielkanocny koszyczek. Pokoloruj 
koszyczek i wszystko, co w nim jest.
   Powiedz, co włożysz do swojego  
wielkanocnego koszyczka.





   Hubert pojechał do cioci na wieś. Codziennie rano budziło go 
pianie koguta. Hubertowi podobała się taka pobudka oraz  
kolorowe pióra na ogonie tego ptaka. Powiedz, jak wygląda kogut.
   Przyjrzyj się małemu kolorowemu kogutowi i tak samo pokoloruj 
dużego koguta.





   Księżniczka Ksenia biegała po kałużach. Teraz ma 
katar. Musi leżeć w łóżku i pić syrop. Czy Ksenia 
postępowała właściwie, biegając po kałużach?
  Pokoloruj obrazek.





   Jaś bardzo lubi obserwować przez okno śmieciarkę, która 
przyjeżdża codziennie rano zabierać śmieci spod jego domu. 
Pokoloruj śmieciarkę.
   A Ty wiesz, co trzeba robić ze śmieciami?





  Przyjrzyj się kolorom kropek na obrazku. 
Pokoloruj obrazek tak, jak pokazują  
kolory kropek.
   Powiedz, co jest przedstawione na obrazku.



nabywanie sprawności manualnej 

kształcenie percepcji słuchowej 

kształcenie percepcji wzrokowej 

przygotowanie do czytania i pisania 

wprowadzenie do edukacji matematycznej 

nauka logicznego myślenia 

ćwiczenie pamięci i uwagi

poznawanie i przyswajanie wartości 

przeżywanie i tworzenie sztuki 

zgłębianie tajemnic przyrody 

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. 

Kolorowanka doskonali sprawność manualną, pomaga 
ćwiczyć koordynację wzrokowo-ruchową i wpływa na 
prawidłowy rozwój małej motoryki. Podczas pracy dziecko 
stara się mieścić na wyznaczonej powierzchni i doskonali 
chwyt narzędzia pisarskiego – to ważne umiejętności 
potrzebne w szkole.


	Pusta strona

