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Ćwiczenia rysunkowe dla pięciolatków
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Był sobie królewicz.
Czy wiesz, jak miał na imię? 
Znajdź ukryte w pokoju litery. 
Ułóż z nich imię królewicza 
i napisz je na trójkątnych 
chorągiewkach wiszących 
przy oknie.
Prześcieradło królewicza jest 
w kropki, a baldachim 
w gwiazdki. Dokończ wzory.

Dorysuj w pokoju królewicza 
to, czego twoim zdaniem brakuje. 

Imię królewicza już znasz. 
Teraz czas, by wpisać twoje 
imię w chorągiewki wiszące 
na tej stronie. Może zrobisz 
podobną girlandę i zawiesisz 
nad własnym łóżkiem?
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Mieszkał w pięknym zamku z dziesięcioma wieżami.
Dokończ wieże. 
Nie zapomnij o oknach!

Na wieżach powiewają flagi. 
Dorysuj pięć flag na wybranych 

przez siebie wieżach. Postaraj się, żeby 
każda miała inny kształt!

Pięć znajdź wśród naklejek i przyklej. 
Do zamku prowadzą olbrzymie wrota. 

Narysujesz je? Kiedy zamek będzie 
gotowy, możesz go dowolnie pokolorować. 



Wyklej dachy wież folią aluminiową. Będą wyglądały 
zjawiskowo! Niebo nocą jest pełne gwiazd. Za pomocą 

korektora lub białej kredki dorysuj ich całe mnóstwo. 
Z naklejek wybierz te z okienkami 

i przyklej na wieżach.

Dachy wież pięknie srebrzyły się w świetle księżyca.



Kot pożegnał się z królewiczem mocnym uściskiem łapy 
i zniknął wśród budynków, a królewicz poszedł spać 
do hotelu. I śniło mu się, że nazajutrz wrócił do domu...
W tym hotelu jest mnóstwo 
roślin. Zapełnij ten hotelowy 
pokój wspaniałymi okazami.

Dokończ girlandę z lampek: 
dorysuj brakujące lampki 
i pokoloruj je tak, by dwa 
takie same kolory nie 
sąsiadowały ze sobą.

W tych donicach rosną 
bardzo kolorowe kaktusy. 
Jeden jest czerwony, a jego 
kolce są zielone, a drugi 
niebieski, a jego kolce 
są różowe. Narysuj.
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Rozbujaj królewską huśtawkę!
Zobacz, co straszy w zamku!

Zrób tysiąc kolorowych baniek!

Nawet mieszkanie we wspaniałym zamku może się  
czasem znudzić. Pewnego dnia królewicz ucieka do miasta! 

Razem z nim pięciolatki będą podróżować pociągiem 
i samolotem, odwiedzą kawiarnię i muzeum, będą jeździć  

na hulajnodze i puszczać latawce. 

Zeszyt rysunkowy z naklejkami to mnóstwo pomysłowych 
ćwiczeń plastycznych, pomagających rozwijać sprawność ręki 

i zachęcających do twórczej odwagi. 

oraz zeszyty dla trzylatków i czterolatków.




