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Cześć, jestem Ola! Mieszkam
z babcią w bloku na trzecim
piętrze. Poza nami mieszkają
tu też oknówki: mają gniazdo
w narożniku naszego okna.
Znajdź wśród naklejek gniazda
i oknówki i przyklej je!

Moi znajomi: Ula, Janek
i Kazik mieszkają w tym samym
budynku – Ula na parterze,
a chłopcy na pierwszym piętrze.
Naklej wszystkich na właściwych
piętrach. Co dzieje się
w innych oknach? Narysuj!

Oknówki jesienią odlatują
do ciepłych krajów, ale
wiosną wracają do swoich
gniazd. Babcia i ja
możemy patrzeć
godzinami, jak
karmią młode.

Pomóż oknówkom
odbudować ukruszoną
czarkę. Wyklej ją
z gliny, bibuły lub
plasteliny.

Narysuj slalom, w którym
oknówka wyłapie
wszystkie komary, tak
żeby skończyła go przy
gnieździe. Spróbuj
nie odrywać ołówka
od kartki.

Lepienie czarki to wielki
wysiłek. Przez dwa
tygodnie oknówki
przenoszą w dziobie
malutkie porcje błota
i przyklejają je do siebie.
Gniazdo składa się z ponad
tysiąca takich porcji!
Wyobraź sobie, że tysiąc
razy wbiegasz na piąte
piętro z naparstkiem błota.

W pokoju babci rośnie geranium, czyli pelargonia pachnąca.
Pokoloruj listki na zielono. Czy wiesz, jak pachną, kiedy się
je potrze? Niek†órzy nazywają geranium „cytrynką”!

Po lewej rośnie malutki kaktus,
a po prawej paprotka gigantka,
chluba babci. Narysuj obie rośliny!

Na chodniku przed blokiem
codziennie zbiera się stado gołębi.
Kąpią się w kałużach, wygrzewają
w słońcu i szukają ziaren
na trawniku. Z daleka wyglądają
podobnie, jednak z bliska
każdy jest inny.

Przyjrzyj się gołębiom w swojej
okolicy, a potem z gazety wydrzyj
paski w różnych odcieniach szarości
i wyklej gołębie tak, żeby każdy był
wyjątkowy.
Większość gołębi ma oczy
w tym samym kolorze:
czy wiesz, jakim? Jeśli
tak, pokoloruj oczy
gołębiom, jeśli nie –
przyjrzyj się gołębiom
na dworze!

W stadzie ukrył
się gołąb ozdobny:
łatwo go poznasz,
bo ma inny ogon.
Narysuj obrączkę
na jego nodze. Może
ktoś ją odczyta
(na obrączkach
ptaków z hodowli są
numery właścicieli
gołębi) i zadzwoni
do hodowcy, który
znajdzie zgubę?

Stopa
gołębia
ma trzy
palce z przodu
i jeden z tyłu.
Dorysuj gołębiom
brakujące nóżki. Nie
zapomnij o pazurach!

Gołębie to ziarnojady.
Jeśli karmi się je chlebem
i odpadkami, żyją krótko i zbyt
często znoszą jajka. Co jedzą
gołębie na obrazku? Narysuj.
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Już wieczór, czas
wracać. Zabierz do domu
odrobinę działki: narysuj
bukiet z roślin, które
pojawiły się w książce.
Kwiaty i łodygi narysuj
kredkami, a liście wytnij
z papieru i przyklej.

Jak skończysz,
pokaż bukiet
komuś, kto lubi
kwiaty!

Jak wygląda budka dla nietoperzy?
Czy jeż naprawdę nosi jabłka na igłach?
Jak odróżnić gawrona od kawki?
Co to znaczy, że drzewo ma słoje?
Wybierz się z Olą i jej babcią na działkę, a po drodze
poznawaj rośliny i zwierzęta żyjące w mieście. Spotkaj się
oko w oko z pająkiem i osą, zrób działkowy pokaz mody, zgadnij,
kto mieszka w której budce. Zeszyt przyrodniczy z naklejkami
to spora porcja wiedzy i ciekawostek, a także pomysłowe
zadania plastyczne, rozwijające zdolności manualne i wyobraźnię.
W serii „Mądrale” polecamy także ćwiczenia matematyczne i rysunkowe

oraz zeszyty dla trzylatków i czterolatków.
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Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zawiera drobne elementy, które dziecko mogłoby połknąć.

