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Cześć! Tu Kazik i Janek! 
Ciężko nam zmieścić się na jednej stronie,

więc tu narysuj siebie, a potem poznamy się lepiej! 
Jak masz na imię? Umiesz je napisać?

twoje imię
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Jaki kolor lubisz?

W co zwykle się ubierasz?

Jakiego koloru są twoje oczy?
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Czy masz ulubioną zabaw
kę?

 Narysuj ją w rękach!
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Ja jestem Kazik! 
Pakujemy się na spływ kajakowy 
– pomożesz? Znajdź przedmioty 
z listy. Pokoloruj moje rzeczy 
na żółto, a Janka na czerwono 

– wszystkiego ma być po równo. 
Pokolorowane rzeczy skreśl 

z listy.

Cześć! 
Jestem Janek.
Kazik to mój
brat bliźniak.

Co jeszcze może się przydać 
podczas spływu kajakowego? 
Znajdź te rzeczy na rysunku 
i pokoloruj. 



Jedziemy nad rzekę!
Podczas wycieczek 

lubimy uczyć się znaków 
drogowych – niektóre 

dotyczą zwierząt, 
roślin albo pogody. 
Gdzie powinny stać 
znaki? Przyklej na 
słupkach brakujące 

znaki. Tam, gdzie już 
stoi znak, narysuj, co 

pokazuje. 

Trójkątne znaki to znaki 
ostrzegawcze. Informują, 
że coś niespodziewanego 
może pojawić się 
na drodze. Pokoloruj ich 
obwódki na czerwono, 
a środek na żółto.



Czas wyciągnąć kajak na brzeg 
i wytrzepać piasek spomiędzy 
palców u stóp! Podziękuj rzece 

za przygodę i posprzątaj 
teren. W książce ukryło się 
5 śmieci. Znajdź wszystkie 
i narysuj w środku kajaka. 

Do zobaczenia!
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Czy bóbr zjada drewno?
Dlaczego kaczki nie mokną? 

Co szeleści w trzcinach?
Kto puszcza bąbelki pod wodą?

Wybierz się na kajakową wyprawę z Jankiem i Kazikiem! 
Podglądaj ptaki żyjące nad wodą, poznaj różne gatunki ryb, 

zobacz, gdzie mieszkają kijanki. 

Ciekawe zadania z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych zachęcą czterolatki do poznawania roślin 

i zwierząt, pomogą rozwijać wyobraźnię i spostrzegawczość, 
a przede wszystkim wrażliwość na przyrodę wokół nas.

W serii „Mądrale” polecamy także ćwiczenia matematyczne i rysunkowe: 

wydawnictwodwiesiostry.pl
cena: 19,90 zł

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. 
Zawiera drobne elementy, które dziecko mogłoby połknąć. 




