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1

	Napisz litery.

 Napisz po śladach litery A, a. Narysuj po śladach przedmiot i go pokoloruj.



2

	Napisz litery, sylaby i wyrazy.

	Odszukaj na rysunku litery M, m. Napisz je ołówkiem. Pokoloruj rysunek.



3

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Napisz po śladach litery T, t. Pokoloruj tort.



4

	Napisz litery, sylaby i wyrazy.

	Narysuj wzory po śladach. Połącz litery i odczytaj wyraz.



5

	Napisz litery, sylaby i wyrazy.

	Ozdób komodę.



6

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Odszukaj na rysunku litery L, l – napisz je kolorem zielonym. Pokoloruj kapelusz według własnego 
pomysłu.



7

	Narysuj tęczowe koła na okularach.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



8

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Znajdź w dymach ukryte litery d, D i napisz je po śladzie.



9

	Odszukaj na rysunku litery i, napisz je ołówkiem. Dokończ rysować muchomory i je pokoloruj.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



10

	Napisz litery, sylaby i wyrazy.

	Rysuj po śladach. Dorysuj brakujące elementy do wzoru. Pokoloruj obrazek według własnego 
pomysłu.



11

	Dokończ rysować dzbanki. Napisz litery, które ukryły się na obrazku. Przeczytaj te litery.

	Napisz litery, sylaby i wyrazy.



12

	Popraw czerwoną kredką litery p, P, a zieloną kredką litery d, D.

	Połącz sylaby tak, żeby powstały wyrazy. Przepisz utworzone wyrazy. 
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13

	Napisz litery, sylaby i wyrazy.

	Odszukaj na obrazku litery F, f i napisz je po śladach. Połącz kropki i pokoloruj rysunek.



14

	Napisz litery, sylaby i wyrazy.

	Odszukaj na rysunku litery y. Napisz je ołówkiem. Pokoloruj zabawkę.



15

	Przyklej naklejki. Narysuj drogę Bobika do budy.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



16

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Odszukaj na obrazku litery r. Napisz je żółtą kredką. Pokoloruj obrazek.



17

 Odszukaj i napisz wyrazy, które ukryły się w podanych wyrazach.

 Przeczytaj wyrazy. Podkreśl wyrazy, które oznaczają nazwy zwierząt. Napisz podkreślone wyrazy 
w liniaturze.

To już umiem



18

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	W koszu z owocami ukryły się litery c. Odszukaj je i napisz kredką. Dokończ rysunki owoców  
i koszyka.



19

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Przyklej naklejki z instrukcją, według której pokoloruj rysunek. Odczytaj powstały wyraz.



20

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Odszukaj na ilustracji litery w. Napisz je mazakiem. Pokoloruj rysunek.



21

	Odszukaj na rysunku literę Ł. Napisz ją niebieską kredką. Pokoloruj rysunek.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



22

	Skreśl co drugą literę. Pozostałe litery utworzą wyraz. Przeczytaj go i napisz.

	Przepisz starannie zdanie.                                              
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	Przeczytaj i napisz wyrazy.

To już umiem



23

	Odszukaj na obrazku litery G, g i napisz je po śladach. Pokoloruj rysunek.

	Napisz litery, sylaby i wyrazy.



24

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Czy wiesz, co przedstawia obrazek? Pokoloruj wszystkie pola z literami Z i z na zielono. 



25

	Połącz wyrazy, które się rymują. Przepisz je parami.

	Połącz sylaby tak, aby powstał wyraz. Napisz utworzone wyrazy.
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26

	Na ilustracji ukryła się litera h. Odszukaj ją i napisz po śladach. Pokoloruj rysunek.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



27

	Napisz dwuznaki, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Połącz kropki i dokończ rysunek. Napisz dwuznaki ch na niebiesko.



28

	Narysuj ule według wzoru. Każdy z uli ozdób inaczej.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



29

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Narysuj górę po śladach.



30

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Dokończ rysowanie psa. Pokoloruj go. Odszukaj literę ę i napisz ją czerwoną kredką.



31

	Odszukaj na rysunku litery ą. Napisz je czerwoną kredką. Pokoloruj ilustrację.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



32

	Dorysuj jeżowi kolce. Następnie narysuj obok niego takiego samego jeża.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



33

	Napisz dwuznaki i wyraz po śladach. Pokoloruj rysunek.

	Napisz dwuznaki, sylaby, wyrazy i zdanie.



34

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Na skorupie żółwia ukryły się litery. Pokoloruj pola z ż na żółto, a pozostałe – na zielono.



35

	Napisz dwuznaki, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Napisz dwuznaki Sz, sz po śladach. Pokoloruj szalik.



36

	Napisz dwuznaki, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Narysuj wzory z liter na czapce.



37

	Przyklej naklejkę dzbanka. Rysuj po śladzie bez odrywania ręki. Pokoloruj dzbanek według wzoru.

	Napisz dwuznaki, sylaby, wyrazy i zdanie.



38

	Dorysuj drugą połowę owoców na etykietach dżemów. Przyklej naklejki owoców przy odpo-
wiednim słoiku. Pokoloruj rysunki.

	Napisz dwuznaki, sylaby, wyrazy i zdanie.



39

	Przyklej naklejki przedstawiające drogę wiewiórki do dziupli. Na rysunku obok narysuj tę drogę 
według wzoru z naklejki.

	Napisz dwuznaki, sylaby, wyrazy i zdanie.



40

	Dokończ rysowanie dźwigu według wzoru.

	Napisz dwuznaki, sylaby, wyrazy i zdanie.



41

	Przyjrzyj się obrazkowi i powiedz, jaki ptak ukrył się wśród kropek. Połącz odpowiednie punkty.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



42

	Przyklej rysunek liścia. Dorysuj drugą część liścia i pokoloruj rysunek według wzoru.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



43

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.

	Narysuj misie według wzoru.



44

	Narysuj trasę, którą ślimak dotrze do stawu.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



45

	Narysuj nici po śladzie na szpulce.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



46

	Narysuj bez odrywania ręki.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



47

	Dokończ rysunek buzi.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



48

	Narysuj źdźbła trawy po śladzie.

	Napisz litery, sylaby, wyrazy i zdanie.



Bawię się i uczę 6+. Literopisanki. Kreatywna nauka pisania



 Publikacja umożliwia dzieciom utrwalanie umiejętności pisania liter oraz wzbogacanie słow-
nictwa. Różnorodne ćwiczenia pomagają opanować umiejętność właściwego pisania. Liczne krzy-
żówki, zagadki i rysunki do kolorowania uczą przez zabawę i rozwijają kreatywność.

Autorzy: 
Katarzyna Jurkiewicz (s. 1−7 punktor 2, s. 8, s. 9−11 puntor 2, s. 12, s. 13−14 punktor 2, s. 15; s. 16 punktor 2, s. 17, 
s. 18−21 punktor 2, s. 22; s. 23−24 punktor 2, s. 25, s. 26−27 punktor 2, s. 28-29, s. 30−31 punktor 2, s. 32, s. 33−35 
punktor 2, s. 36−48), Jadwiga Tabor (s. 1−7 punktor 1, s. 9−11 punktor 1, s. 13−14 punktor 1, s. 16 punktor 1,  
s. 18−21 punktor 1, s. 23−24 punktor 1, s. 26−27 punktor 1, s. 30−31 punktor 1, s. 33−35 punktor 1)

Ilustratorzy: 
Jolanta Mróz (s. 1−4, 6, 8−11, 13−16, 18−21, 23, 24, 26−48),  
Marcin Kot (s. 1−7, 9−11, 13, 14, 16, 18−21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33−35, 47)

Fotografie:  
shutterstock.com, mOleks (s. 28)

Bawię się i uczę  
to seria, która rozbudza zainte-

resowanie dzieci otaczającym je świa-
tem, rozwija ich talenty i umiejętności. Seria  

zawiera publikacje dotyczące różnych obszarów: 
doskonalenie czytania, kreatywne łamigłówki, ćwi-
czenia rozruchowe wprowadzające do nauki pisania, 
ćwiczenia przyrodnicze i matematyczne, rozbudzające cie-
kawość poznawczą każdego dziecka, i wiele innych. 
W serii zamieszczone są dodatkowe zadania i tematy 
do rozmowy z dzieckiem, przeznaczone dla rodziców 
lub opiekunów, wskazujące, jak rozwijać i po-
budzać kreatywność dziecka zgodnie z ideą 

serii – nauka przez zabawę. Zachęcamy 
Państwa do kreatywnej zabawy 

z dzieckiem!

Publikacje Bawię się i uczę zawierają zadania rozwijające logiczne myślenie, oznaczone ikonką .
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Grupa Edukacyjna S.A.
25-655 Kielce, ul. Łódzka 308
tel. 41 366 53 66, faks 41 366 55 55
e-mail: mac@mac.pl; www.mac.pl

 Publikacja składa się z 12 sprawdzianów, które zawierają zadania podsumowujące pewien 
zakres wiedzy z edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Sprawdzają 
one umiejętności zdobyte przez dziecko − wspomagające naukę czytania i pisania, rozwijające 
myślenie i strategie intelektualne potrzebne do nauki matematyki − oraz rozwijają jego cieka-
wość poznawczą i zainteresowanie światem.

Autorzy: 
Beata Jasińska, Iwona Jóźwik.

Ilustrator: 
Joanna Złonkiewicz.

Bawię się i uczę  
to seria, która rozbudza zainte-

resowanie dzieci otaczającym je świa-
tem, rozwija ich talenty i umiejętności. Seria  

zawiera publikacje dotyczące różnych obszarów: 
doskonalenie czytania, kreatywne łamigłówki, ćwi-
czenia rozruchowe wprowadzające do nauki pisania, 
ćwiczenia przyrodnicze i matematyczne, rozbudzające cie-
kawość poznawczą każdego dziecka, i wiele innych. 
W serii zamieszczone są dodatkowe zadania i tematy 
do rozmowy z dzieckiem, przeznaczone dla rodziców 
lub opiekunów, wskazujące, jak rozwijać i po-
budzać kreatywność dziecka zgodnie z ideą 
serii – nauka przez zabawę. Zachęcamy 

Państwa do kreatywnej zabawy 
z dzieckiem!
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Grupa Edukacyjna S.A.
25-655 Kielce, ul. Łódzka 308
tel. 41 366 53 66, faks 41 366 55 55
e-mail: mac@mac.pl; www.mac.pl

 Publikacja umożliwia dzieciom utrwalanie umiejętności pisania liter oraz wzbogacanie słow-
nictwa. Różnorodne ćwiczenia pomagają opanować umiejętność właściwego pisania. Liczne krzy-
żówki, zagadki i rysunki do kolorowania uczą przez zabawę i rozwijają kreatywność.

Autorzy: 
Katarzyna Jurkiewicz (s. 1−7 punktor 2, s. 8, s. 9−11 puntor 2, s. 12, s. 13−14 punktor 2, s. 15; s. 16 punktor 2, s. 17, 
s. 18−21 punktor 2, s. 22; s. 23−24 punktor 2, s. 25, s. 26−27 punktor 2, s. 28-29, s. 30−31 punktor 2, s. 32, s. 33−35 
punktor 2, s. 36−48), Jadwiga Tabor (s. 1−7 punktor 1, s. 9−11 punktor 1, s. 13−14 punktor 1, s. 16 punktor 1,  
s. 18−21 punktor 1, s. 23−24 punktor 1, s. 26−27 punktor 1, s. 30−31 punktor 1, s. 33−35 punktor 1).
Ilustratorzy: 
Jolanta Mróz (s. 1−4, 6, 8−11, 13−16, 18−21, 23, 24, 26−48),  
Marcin Kot (s. 1−7, 9−11, 13, 14, 16, 18−21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 33−35, 47).

Fotografie:  
shutterstock, mOleks (s. 28)

Bawię się i uczę  
to seria, która rozbudza zainte-

resowanie dzieci otaczającym je świa-
tem, rozwija ich talenty i umiejętności. Seria  

zawiera publikacje dotyczące różnych obszarów: 
doskonalenie czytania, kreatywne łamigłówki, ćwi-
czenia rozruchowe wprowadzające do nauki pisania, 
ćwiczenia przyrodnicze i matematyczne, rozbudzające cie-
kawość poznawczą każdego dziecka, i wiele innych. 
W serii zamieszczone są dodatkowe zadania i tematy 
do rozmowy z dzieckiem, przeznaczone dla rodziców 
lub opiekunów, wskazujące, jak rozwijać i po-
budzać kreatywność dziecka zgodnie z ideą 
serii – nauka przez zabawę. Zachęcamy 

Państwa do kreatywnej zabawy 
z dzieckiem!

Publikacje Bawię się i uczę zawierają zadania rozwijające logiczne myślenie, oznaczone ikonką .

6+

PrzeliczankiPoznawanie matematyki

w
 środku 

naklejki

Bawięsięuczę
i

indeks  1642010Grupa Edukacyjna S.A.

25-655 Kielce, ul. Łódzka 308

tel. 41 366 53 66, faks 41 366 55 55

e-mail: mac@mac.pl; www.mac.pl

 Publikacja wprowadza dziecko w świat liczb i pojęć matematycznych. Umieszczone w niej 

zadania wspomagają rozwój umysłowy dziecka, m.in. zdolność logicznego myślenia, rozumienia 

przez analogię, umiejętność klasyfikowania i orientacji przestrzennej. Tematyka zadań odnosi się 

do sytuacji bliskich dziecku, z którymi styka się na co dzień. Te wszystkie umiejętności i pojęcia 

pozwolą mu zrozumieć zadania na liczbach i rozwiązywać sytuacje problemowe.

Autorzy: Roman Bankiewicz (s. 1−2, 4−5, 7, 11−28, 30−32), Ewa Stolarczyk (s. 10), Andrzej Pustuła (s. 3, 6, 8−9, 24, 29).

Ilustratorzy: Małgorzata Goździewicz (s. 1, 4, 10−12, 16, 21−22, 24, 27−28), Artur Gulewicz (s. 3, 6, 8−9, 24, 29), Magdalena Pilch 

(s.1, 4, 10−12, 16, 21−22, 24, 27−28), Anna Wojciechowska (s. 2, 5, 7, 13−15, 17−20, 23, 25−26, 30−32).

Bawię się i uczę  

to seria, która rozbudza zainte-

resowanie dzieci otaczającym je świa-

tem, rozwija ich talenty i umiejętności. Seria  

zawiera publikacje dotyczące różnych obszarów: 

doskonalenie czytania, kreatywne łamigłówki, ćwi-

czenia rozruchowe wprowadzające do nauki pisania, 

ćwiczenia przyrodnicze i matematyczne, rozbudzające cie-

kawość poznawczą każdego dziecka, i wiele innych. 

W serii zamieszczone są dodatkowe zadania i tematy 

do rozmowy z dzieckiem, przeznaczone dla rodziców 

lub opiekunów, wskazujące, jak rozwijać i po-

budzać kreatywność dziecka zgodnie z ideą 

serii – nauka przez zabawę. Zachęcamy 

Państwa do kreatywnej zabawy 

z dzieckiem!

Publikacje Bawię się i uczę zawierają zadania rozwijające logiczne myślenie, oznaczone ikonką
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Grupa Edukacyjna S.A.

25-655 Kielce, ul. Łódzka 308

tel. 41 366 53 66, faks 41 366 55 55

e-mail: mac@mac.pl; www.mac.pl

 Publikacja zawiera wiele różnorodnych zadań z zakresu edukacji matematycznej − zadań 

tekstowych, ćwiczeń w liczeniu i zadań logicznych. Rozwijają one umiejętność liczenia – dodawa-

nia i odejmowania w zakresie 20, doskonalą ją, ćwiczą spostrzegawczość i koncentrację uwagi.  

Ich tematyka dotyczy sytuacji bliskich dziecku.

Autorzy: 

Roman Bankiewicz (s. 1−13, 15−17, 19−44), Andrzej Pustuła (s. 14, 18, 45−48)

Ilustratorzy: 

Artur Gulewicz (s. 14, 18, 46−48), Anna Wojciechowska (s. 1−13, 15−17, 19−44)
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Publikacje Bawię się i uczę zawierają zadania rozwijające logiczne myślenie, oznaczone ikonką 
.

6+

PrzeliczankiPoznawanie matematyki

w
 środku 

naklejki

Bawięsięuczę
i

indeks  1642010Grupa Edukacyjna S.A.

25-655 Kielce, ul. Łódzka 308

tel. 41 366 53 66, faks 41 366 55 55

e-mail: mac@mac.pl; www.mac.pl

 Publikacja wprowadza dziecko w świat liczb i pojęć matematycznych. Umieszczone w niej 

zadania wspomagają rozwój umysłowy dziecka, m.in. zdolność logicznego myślenia, rozumienia 

przez analogię, umiejętność klasyfikowania i orientacji przestrzennej. Tematyka zadań odnosi się 

do sytuacji bliskich dziecku, z którymi styka się na co dzień. Te wszystkie umiejętności i pojęcia 

pozwolą mu zrozumieć zadania na liczbach i rozwiązywać sytuacje problemowe.

Autorzy: Roman Bankiewicz (s. 1−2, 4−5, 7, 11−28, 30−32), Ewa Stolarczyk (s. 10), Andrzej Pustuła (s. 3, 6, 8−9, 24, 29).

Ilustratorzy: Małgorzata Goździewicz (s. 1, 4, 10−12, 16, 21−22, 24, 27−28), Artur Gulewicz (s. 3, 6, 8−9, 24, 29), Magdalena Pilch 

(s.1, 4, 10−12, 16, 21−22, 24, 27−28), Anna Wojciechowska (s. 2, 5, 7, 13−15, 17−20, 23, 25−26, 30−32).

Bawię się i uczę  

to seria, która rozbudza zainte-

resowanie dzieci otaczającym je świa-

tem, rozwija ich talenty i umiejętności. Seria  

zawiera publikacje dotyczące różnych obszarów: 

doskonalenie czytania, kreatywne łamigłówki, ćwi-

czenia rozruchowe wprowadzające do nauki pisania, 

ćwiczenia przyrodnicze i matematyczne, rozbudzające cie-

kawość poznawczą każdego dziecka, i wiele innych. 

W serii zamieszczone są dodatkowe zadania i tematy 

do rozmowy z dzieckiem, przeznaczone dla rodziców 

lub opiekunów, wskazujące, jak rozwijać i po-

budzać kreatywność dziecka zgodnie z ideą 

serii – nauka przez zabawę. Zachęcamy 

Państwa do kreatywnej zabawy 

z dzieckiem!

Publikacje Bawię się i uczę zawierają zadania rozwijające logiczne myślenie, oznaczone ikonką
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Grupa Edukacyjna S.A.

25-655 Kielce, ul. Łódzka 308

tel. 41 366 53 66, faks 41 366 55 55

e-mail: mac@mac.pl; www.mac.pl

 Publikacja wprowadza dziecko w  świat liczb i  działań na nich. Zawiera zestawy ćwiczeń 
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