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Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNE

OPIS

„Ksi¹¿ka ta przeznaczona jest dla dzieci rozpoczynaj¹cych naukê 
czytania i dla tych którym ta umiejêtnoœæ sprawia wiele problemów”. 





ELEMENTARZ





4


       





 
       


ELEMENTARZ 
Ćwiczenia cz. I





       



   
         
            
    

OPIS













Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNE

OPIS





5

         
         
       


       



ELEMENTARZ 
Ćwiczenia cz. II




 





ELEMENTARZ 
Poznajemy i piszemy litery
Czytamy metodą sylabową






naklejki



Nauka czytania i pisania                          






EDUKACYJNE

OPIS

W LITEROLANDII
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W LITEROLANDII
Ćwiczenia 





OPIS



       
   
    
     





Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNE

OPIS
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CZYTAM I ROZUMIEM

OPIS

     

       
        
        
    
        





WIEM, POTRAFIĘ
I PISZĘ POPRAWNIE

„Znajomoœæ ortografii jest wa¿n¹ 
czêœci¹ umiejêtnoœci pisania”.






     


       
      
     
        


naklejki

POZYCJA POLECANA PRZEZ

NAUCZYCIELI I TERAPEUTÓW!













Nauka czytania i pisania                          






EDUKACYJNE

OPIS

ELEMENTARZ 4-LATKA
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5-LATEK POTRAFI





OPIS

        

       
      




     
     
        




    
  
 










Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNE

OPIS





OPIS

      



  
       
     







6-LATEK POTRAFI

„Najwiêcej problemów stwarza 
dzieciom analiza i synteza 
wyrazów, czyli podzia³ wyrazów 
na g³oski i nauka czytania.”







       
       

       
     


PRZYRODA POLSKA











9

W LICZBOLANDII





OPIS

„Wspólne czytanie bajek nie tylko zbli¿a 
emocjonalnie rodziców z dzieckiem, 
ale zachêca dziecko do wyci¹gniêcia 
wniosku z mora³u bajki”.

    
     
      
    
      
      









Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNE

OPIS

ELEMENTARZ
DLA NAJMŁODSZYCH
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ELEMENTARZ





OPIS



 

naklejki

naklejki








   
 

ĆWICZENIA W PISANIU LITER I WYRAZÓW
NAUKA CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ



Nauka czytania i pisania                          





EDUKACYJNE

OPIS
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NAUKA CZYTANIA
BEZ LITEROWANIA„Poprawnoœæ i rozumienie 

czytanego tekstu jest 
podstawowym warunkiem 
sukcesu w nauce.”

naklejki









POCZYTAJMY RAZEM
LITERKOWE OPOWIEŚCI

         
    


 
                
               






OPIS



Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNE

OPIS

CZYTAM. PYTAM.
ODPOWIADAM!
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CZYTAMY RAZEM





OPIS

     


       




naklejki

naklejki




 




 



Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNE

OPIS
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CZY ZNASZ TEN KRAJ?
„Historia jest nauczycielk¹
¿ycia.”





LATO BAJKĘ
OPOWIADA

„Co się wydarzyło w tym lesie bajkowym?   
Kto jest przyjacielem myszki, sójki, sowy?
Skąd w lesie literki, jakie nazwy mają?
Odpowiedzi są w książce, 
na Ciebie czekają”.













Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE

OPIS

JĘZYK ANGIELSKI





14

       

  
    


    






MAŁE PRZEDSZKOLAKI





OPIS





          



naklejki

naklejki













Nauka czytania i pisania                          





EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE





ALFABET 
PRZEDSZKOLAKA









LITERKI CYFERKI





ABC
PRZEDSZKOLAKA

naklejki

naklejki

naklejki
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BAW I UCZ SIĘ
Z PASJĄ





MAŁY PRZEDSZKOLAK









WESOŁE
PRZEDSZKOLAKI

Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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naklejki do wyci-
n a n i a












Ala As Ola

Kuba













Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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KOLOROWA
WIEŚ










PRZEDSZKOLAKI

naklejki

naklejki





ALFABET 
Z WIERSZYKAMI
I BAJKAMI

naklejki BAJKI








Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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LITERKOWY ŚWIAT
DZIEWCZYNEK





LITERKOWY ŚWIAT
POJAZDÓW





LITERKOWY ŚWIAT
ZWIERZĄT

naklejki

naklejki

naklejki













 




 




 



Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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ALFABET









PISZEMY
LITERY









ABECADŁO

naklejki

naklejki

naklejki









KSIĄŻECZKA
PRZEDSZKOLAKA

naklejki

Ćwiczenia w pisaniu        



Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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ZABAWY 
Z ALFABETEM









Z ALFABETEM
WŚRÓD ZWIERZĄT









UCZYMY SIĘ
PISAĆ I LICZYĆ

naklejki

naklejki

naklejki





ALFABET
Z BALBINĄ

naklejki

Ćwiczenia w pisaniu        






   
 



Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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MÓJ ALFABET
ZAWODY

naklejki









KOLOROWE
ABC

naklejki

Ćwiczenia w pisaniu        






    
 

NA FARMIE
POZNAJEMY ALFABET

naklejki



Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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Ćwiczenia w pisaniu        









WESOŁY
ALFABET

naklejki









LEŚNY
ALFABET

naklejki





MOJE SZLACZKI, 
LITERKI, CYFERKI

naklejki









POZNAJEMY LITERY -
CIEKAWOSTKI

naklejki







Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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Ćwiczenia w pisaniu        

ZABAWA
Z ALFABETEM



 naklejki






SUPER SZLACZKI
LITERKI CYFERKI



 naklejki








 naklejki






KOLOROWE SZLACZKI
LITERKI CYFERKI



 naklejki






LITERKI CYFERKI SZLACZKI
WESOŁEJ PACZKI



Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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Ćwiczenia w pisaniu        

POJAZDY ŚWIATA
OD A DO Z



 naklejki






ZWIERZĘTA ŚWIATA
OD A DO Z



 naklejki






POZNAJEMY SZLACZKI,
LITERKI, CYFERKI



 naklejki





SZLACZKI, LITERKI, 
CYFERKI ZE 
ZWIERZĄTKAMI



 naklejki







Nauka czytania i pisania                          

EDUKACYJNO-DYDAKTYCZNE
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Ćwiczenia w pisaniu        





ŚWIAT
DZIEWCZYNEK





ALFABET WZORKI,
LITERKI, CYFERKI

naklejki

naklejki




 




 





ŚWIAT
CHŁOPCÓW

naklejki




 





SZLACZKI I LITERKI
Z KSIĘŻNICZKAMI

naklejki




 











SZLACZKI
ZABAWY Z POTWORKAMI









LITERKI
ZABAWY Z POTWORKAMI









CYFERKI
ZABAWY Z POTWORKAMI

naklejki

naklejki

naklejki
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Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE
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SZLACZKI
KRÓLIKA









LITERKI
KOTKA









CYFERKI
MISIA

naklejki

naklejki

naklejki

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE











SZLACZKI
WESOŁE KSIĘŻNICZKI

















LITERKI OD A DO Z
POJAZDY

naklejki

naklejki

naklejki

LITERKI OD A DO Z
WESOŁE KSIĘŻNICZKI
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Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE












WESOŁE LITERKI
ZE ZWIERZĘTAMI





WESOŁE LITERKI
Z POJAZDAMI





WESOŁE LITERKI
Z OWOCAMI I WARZYWAMI

naklejki





ALFABET
W OBRAZKACH






naklejki






naklejki






naklejki
29

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE











MOJE PIERWSZE
SZLACZKI

MOJE PIERWSZE
LITERKI

MOJE PIERWSZE
CYFERKI 

naklejki

naklejki

naklejki










MOJE PIERWSZE
WYCIECZKI

naklejki
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Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE












SZLACZKI

31

naklejki

LITERKI CYFERKI
JĘZYK 

ANGIELSKI
ZWIERZĘTA
OD A DO Z

W LESIENA WSI
POJAZDY
OD A DO Z

KSIĘŻNICZKI
OD A DO Z

   

   

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE












STOP!
TO NIEBEZPIECZNE

32

naklejki










RATUNKU!
POMOCY!

naklejki



MODNISIE
OD A DO Z



POLSKIE
POJAZDY



JĘZYK
ANGIELSKI

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE











POZNAJEMY
SZLACZKI









POZNAJEMY
LITERKI









POZNAJEMY
CYFERKI

33

naklejki

naklejki

naklejki

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE











ZABAWY
ZE WZORKIEM

naklejki






    
 

ZABAWY
Z KROPECZKĄ

naklejki









ZABAWY
Z PLUSIKIEM

naklejki

34

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE
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SZLACZKI
ZNACZKI

















POZNAJEMY
CYFERKI

naklejki

naklejki

naklejki

POZNAJEMY
LITERKI

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE












SZLACZKI
Z NAKLEJKAMI





LITERKI
Z NAKLEJKAMI





CYFERKI
Z NAKLEJKAMI

naklejki





ALFABET
Z WIERSZYKAMI






naklejki






naklejki






naklejki
36

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE











NASZE
SZLACZKI









NASZE
LITERKI









NASZE
CYFERKI

naklejki

naklejki

naklejki
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Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE












MOJE
SZLACZKI





MOJE
LITERKI





MOJE
CYFERKI

naklejki






naklejki






naklejki

38

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE



  

  

 

MOJE AUTKA MOJE SAMOCHODY

MOJE LALKI

MOJE 
ZWIERZĄTKA



MOJE POJAZDY

MOJE KSIĘŻNICZKIMOJE PLUSZAKI

MOJE 
ZWIERZĘTA 

LEŚNE

MOJE 
ZWIERZĘTA
WIEJSKIE







MOJE ZABAWKI
DZIEWCZYNKI

MOJE ZABAWKI
CHŁOPCY

MOJE OWOCE
I WARZYWA

39

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE










 

POJAZDY
MAŁE I DUŻE









ZWIERZĘTA
MAŁE I DUŻE

naklejki





ZWIERZĘTA
OD A DO Z

POJAZDY
OD A DO Z






naklejki






naklejki






naklejki
40

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE











KOLOROWE
SZLACZKI









KOLOROWE
LITERKI









KOLOROWE
CYFERKI I LICZBY

naklejki

naklejki

naklejki










PISZEMY SZLACZKI,
LITERKI I CYFERKI

naklejki
41

Nauka pisania - zeszyty ćwiczeń                          

EDUKACYJNE











KOLOROWANKA
SZLACZKI













KOLOROWANKA
CYFERKI





KOLOROWANKA
LITERKI

naklejki

naklejki

naklejki
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Kolorowanki

EDUKACYJNE



KOLOROWANKA
MODNISIA







 naklejki







 naklejki

KOLOROWANKA
NA WSI









KOLOROWANKA
KSIĘŻNICZKI

naklejki









KOLOROWANKA
POJAZDY

naklejki
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Kolorowanki                          

EDUKACYJNE












KOLOROWANKA
MOJE ZWIERZĄTKA

naklejki
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Kolorowanki

EDUKACYJNE
 EZ L FAI A

MR

E IS

 EZ L FAI A

MR

E IS

WIEJSKIE ZWIERZĘTA DUŻE ZWIERZĘTA POSTACI Z BAJEK

LEŚNE ZWIERZĘTA DINOZAURY

POJAZDYPSIAKI I KOCIAKI ZABAWY DZIEWCZYNEK

DŹWIĘKI ZWIERZĄT

 

  

  











SERIA Z MOTYLKIEM
MODNISIE

SERIA Z MOTYLKIEM
WZORKI I KOLORKI

SERIA Z MOTYLKIEM
PTAKI I ZWIERZĘTA

naklejki

SERIA Z MOTYLKIEM
POJAZDY









naklejki









naklejki









naklejki
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Kolorowanki                          



46

Kolorowanki

EDUKACYJNE









ZOSIA NA WSI

KOZIOŁEK

WYCIECZKA

naklejki

WIEWIÓRKA









naklejki









naklejki









naklejki
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Kolorowanki                          

EDUKACYJNE





SUPER!
SZLACZKI

naklejki











SUPER! MODELKI SUPER! STRAŻACY




SUPER! POJAZDY

SUPER! LITERKI




SUPER! CYFERKI




SUPER! KSIĘŻNICZKI






48










ALFABET 
DLA NAJMŁODSZYCH
POJAZDY





ALFABET 
DLA NAJMŁODSZYCH
ZABAWKI





ALFABET 
DLA NAJMŁODSZYCH
ZWIERZĘTA











Kolorowanki

EDUKACYJNE







MALOWANKI
DLA NAJMŁODSZYCH

naklejki
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Kolorowanki                          












ZGADUJ 
Z NAMI cz. I





ZGADYWANKI
Z KSIĘŻNICZKAMI

naklejki





KOLOROWE
ZGADYWANKI

KOLOROWE
ŁAMIGŁÓWKI










naklejki






naklejki






naklejki
50

Zadania logiczne                          

Rebusy, porównania, krzyżówki, labirynty









 

ZABAWY
Z POJAZDAMI









ZABAWY
Z KSIĘŻNICZKAMI









ZABAWY
ZE ZWIERZĘTAMI

naklejki

naklejki

naklejki

KOLOROWE
ZAGADKI

naklejki
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Zadania logiczne                          

Rebusy, porównania, krzyżówki, labirynty











LITERKOWE
ZGADYWANKI

naklejki

naklejki

KOLOROWE
ZABAWY


















MAGICZNE
ZGADYWANKI

naklejki

ŚWIAT
KSIĘŻNICZEK

naklejki
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Zadania logiczne                          

Rebusy, porównania, krzyżówki, labirynty










 

WESOŁE
POJAZDY





WESOŁE
KSIĘŻNICZKI





ZABAWY
KSIĘŻNICZEK

naklejki





NASZE
ZGADYWANKI






naklejki






naklejki






naklejki
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Zadania logiczne                          

Rebusy, porównania, krzyżówki, labirynty












MOJE ULUBIONE
ZGADYWANKI





ZGADYWANKI

naklejki





ŁAMIGŁÓWKI

ZGADYWANKI
ROZSYPANKI





PASJA






naklejki
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Zadania logiczne                          

Rebusy, porównania, krzyżówki, labirynty










 

ZABAWA Z PASJĄ

naklejki

BAJECZNE
ZGADYWANKI










naklejki





LEŚNE
PRZYGODY

naklejki









WIEJSKIE
PRZYGODY

naklejki
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Zadania logiczne                          

Rebusy, porównania, krzyżówki, labirynty










 

MALOWANKI
DLA DZIEWCZYNEK





MALOWANKI
DLA CHŁOPCÓW

naklejki






naklejki
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Zadania logiczne                          

Rebusy, porównania, krzyżówki, labirynty







WESOŁE
ZABAWY





ZABAWY
NA WESOŁO
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Zadania logiczne                          

Rebusy, porównania, krzyżówki, labirynty










 

ŁAMIGŁÓWKI
W KOLORZE

ZGADYWANKI
W KOLORZE

ZAGADKI
Z KSIĘŻNICZKAMI

naklejki

naklejki
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Zadania logiczne                          

Rebusy, porównania, krzyżówki, labirynty

naklejki








 








 







    
 

NASZ PIERWSZY
ROCZEK





    
 

PIESEK
WIKTORKA





    
 

EWCIA
NA WSI





    
 

ANTOŚ
W ZOO






    
 

ELA I MONIKA
W DOMU






    
 

JUREK
W LESIE





    
 

MAŁA
OWIECZKA






    
 

NIESFORNY
MIŚ






    
 

CZARUŚ
I PRZYJACIELE

59

Książeczki twarde                          

KASZEROWANE








    
 

LITERKI
W OBRAZKACH

    
 

CYFERKI
W OBRAZKACH

    
 

ZWIERZĘTA
W OBRAZKACH

    
 

ZWIERZĘTA W OBRAZKACH 
I ICH DZIECI

    
 

ZAWODY W OBRAZKACH
STRAŻAK

    
 






    
 

KOTEK





    
 

GDZIE 
JEST MIŚ?





    
 

GDZIE
JEST MYSIA?

Z 3

ZAWODY W OBRAZKACH
KRAWCOWA


























60

Książeczki twarde                          

KASZEROWANE








    
 

REKSIK
I WRÓBELKI





    
 

MARYSIA OPIEKUNKA
ZWIERZĄT






    
 

KSIĘGA DŹWIĘKÓW
MUU

    
 





    
 

PRZYGODY
KOZIOŁKA 
KAJTKA





    
 

PRZYGODY
WIEWIÓRECZKI
KITKI

KSIĘGA DŹWIĘKÓW
HURAA










    
 

MAŁY 
FRANEK





    
 

LISEK
URWISEK

TEKST I ILUSTR. ERNEST BŁĘDOWSKI

61

Książeczki twarde                          

KASZEROWANE








    
 

OWOCE
W OBRAZKACH

    
 

WARZYWA
W OBRAZKACH

    
 

POJAZDY
W OBRAZKACH

    
 

    
 

ZABAWKI W OBRAZKACH
DZIEWCZYNKI

    
 


























SAMOCHODY
W OBRAZKACH

ZABAWKI W OBRAZKACH
CHŁOPCY

62

Książeczki twarde                          

KASZEROWANE








    
 

KÓZKA
MELA

KRÓWKA
MUSIA

KONIK
BRYSIO






    
 






    
 

KOTEK
BURASEK






    
 

SŁONIK
TRĄBEK






    
 

ŚWINKA
FELA






    
 

63

Książeczki twarde                          

KASZEROWANE





   
 

    
 

KSIĄŻECZKA DŹWIĘKÓW
ZWIERZĄTKA

ZWIERZĄTKA

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  

ZABAWKI
ZABAWKI 
DZIEWCZYNEK

  

DŹWIĘKI






    
 



KSIĄŻECZKA DŹWIĘKÓW
DZIECI

ZABAWKI 
CHŁOPCÓW



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 

Książeczki twarde                          

HARMONIJKI

64



    
 

    
 

    
 

    
 

BOBASEK


UBRANKA

    
 


DOM

    
 



    
 

    
 

    
 

W KUCHNI OWOCE WARZYWA
  

CO JEMY I PIJEMY SAMOCHODY POJAZDY
  



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 

Książeczki twarde                          

HARMONIJKI

65



    
 

POJAZDY ZABAWKI ZWIERZĄTKA

DUŻE 
ZWIERZĄTKA

LEŚNE 
ZWIERZĄTKA

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

WIEJSKIE
ZWIERZĄTKA

WESOŁE ZWIERZĘTA
PROSIAK

WESOŁE ZWIERZĘTA
HIPCIO

    
 

    
 

    
 

WESOŁE
POJAZDY

  



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 

Książeczki twarde                          

HARMONIJKI

66







naklejki

naklejki

naklejki





MALOWANKI
KSIĘŻNICZKI

POTWORKI










    
 

WESOŁY
STRAŻAK





32NAKLEJKI

67

Kolorowanki                         

DLA NAJMŁODSZYCH










 

WESOŁA
ZABAWA

naklejki



 

WESOŁA
PRZYGODA



 

WESOŁA
ZAGRODA


    
 

WESOŁA
GROMADKA






naklejki






naklejki






naklejki

sarna

68

Kolorowanki                        

DLA NAJMŁODSZYCH












MASZYNY
BUDOWLANE





POJAZDY
SAMOCHODOWE





POJAZDY
WOJSKOWE

naklejki






naklejki






naklejki

69

Kolorowanki                         

DLA NAJMŁODSZYCH







MALOWANKI
DLA AGATKI






naklejki





NASZE
ZWIERZĘTA






naklejki





MALOWANKI
BEATKI






naklejki

70

Kolorowanki                        

DLA NAJMŁODSZYCH












POZNAJMY
SZLACZKI





POZNAJMY
LITERKI





POZNAJMY
CYFERKI

naklejki






naklejki






naklejki

71

Kolorowanki                         

DLA NAJMŁODSZYCH




    
 

W PRZEDSZKOLU
ZWIERZĘTA

W DOMU
ZWIERZĘTA

W LESIE


    
 


    
 









MAŁE
KSIĘŻNICZKI

naklejki









POJAZDY

naklejki

72

Kolorowanki                        

DLA NAJMŁODSZYCH







POJAZDY





PLUSZAKI





KASIA



I
-
J
O

O






naklejki






naklejki






naklejki

Kolorowanki                          

73

SERIA KOLOROWANKI DLA MALUCHA              



Z
A

B
A

W
Y

D
Z

I
E
W

C
Z

Y
N

E
K

Z
A

B
A

W
Y

C
H

Ł
O

P
C

Ó
W





   

  





NOSOROŻEC

STRAŻ
POŻARNA

TRU TU TUU



LEMUR

HI HI HIHOP SA SAIFRETKA

WIKTORIA ZAJĄCZEK SMOKI

 

PRZYJACIÓŁKI
POJAZDY

WOJSKOWE

Kolorowanki                          

SERIA KOLOROWANKI DLA MALUCHA              

74



   

   

SAMOCHODY MISIUKSIĘŻNICZKI
PSIA

RODZINA

BASIA OPOSY KWA KWA
POJAZDY

BUDOWLANE

 

BAJECZNE
POSTACI

CO JEDZĄ
ZWIERZĘTA

 

MAMA TATA

Kolorowanki                          

75

SERIA KOLOROWANKI DLA MALUCHA              









DZIEWCZYNKI
MAŁE

MODNISIE




POLSKIE
SAMOCHODY




SPRZĘT
BUDOWLANY




SAMOCHODY
TERENOWE




SPRZĘT
WOJSKOWY







CZARODZIEJKA
SAMOCHODY

OSOBOWE




JULIA
I MAREK




DOMOWE
ZWIERZĄTKA

Kolorowanki                          

SERIA KOLOROWANKI DLA MALUCHA              

76




CZARODZIEJSKA
KRAINA




NASI
PUPILE





















SZLACZKI CYFERKILITERKI

PTAKI KROWA HIPOPOTAM










LIS

Kolorowanki                          

77

SERIA KOLOROWANKI DLA MALUCHA              

STRAŻACYDINOZAURY









 

WESOŁE
CZARODZIEJKI

naklejki

naklejki

Kolorowanki                          







 

KSIĘŻNICZKI

SERIA DLA MALUCHA

NA POLIGONIE NA ŁĄCE NA BUDOWIE SYRENKI




W LESIE NA FARMIE ZWIERZĄTKA POJAZDY

PASJA

PASJA

PASJA

PASJA

PASJA

PASJA

PASJA PASJA
PASJA PASJA






















78



79









MAŁE ZWIERZACZKI
MYSZKA

naklejki

naklejki

Kolorowanki                          





KOLOROWE WARZYWA 
I OWOCE
CEBULKA





naklejki




MOJE ZABAWKI
PAJACYK





naklejki




MAŁE ZWIERZACZKI
SZCZENIAKI





DLA NAJMŁODSZYCH










 

PANDA

naklejki

Kolorowanki                          



 

WYWROTKA

SERIA MALOWANKI

ALICJA MAŁA FARMA MAŁA DŻUNGLA

  

ALINKA DINOZAURY SAMOCHODY MAŁPKA

   

PASJA

PASJA

PASJA
PASJA

PASJA

PASJA

PASJA

PASJA PASJA






naklejki

80



Kolorowanki                          

81









ALA I PRZYJACIELE

naklejki

naklejki





MiŚ I PRZYJACIELE

SERIA BAW SIĘ Z NAMI     







A
G

A
T
K

A
I
 P

R
Z

Y
J
A

C
I
E
L
E



J
E
Ż

Y
K

I
 P

R
Z

Y
J
A

C
I
E
L
E

T
O

M
E
K

I
 P

R
Z

Y
J
A

C
I
E
L
E



T
Y

G
R

Y
S

E
K

I
 P

R
Z

Y
J
A

C
I
E
L
E



J
A

C
E
K

I
 P

R
Z

Y
J
A

C
I
E
L
E

B
O

R
S

U
K

I
 P

R
Z

Y
J
A

C
I
E
L
E



Kolorowanki                          

SERIA WKLEJAM I MALUJĘ                 

W KOSMOSIE ANIABEATKA AUTKA

   

i inne pojazdy

82










LIDKA

naklejki





YORK





ZABAWY
POJAZDY






naklejki






naklejki



   

   

  

OLIWIA CIELAK TYGRYS ŻUBR

MRUCZEK ZWIERZĄTKA ŁASICZKA W CYRKU

ULUBIONE
ZWIERZĘTA MRÓWKOJAD BIEDRONKA



KASIA 
I TOMEK

Kolorowanki                          

83

SERIA WKLEJAM I MALUJĘ                 



   

  

ADAŚ
WESOŁE

UFOLUDKI

MANIA 
I FRANIA

ZABAWKI
CHŁOPCÓW

MIŚ DELFIN

JELONEK

WESOŁE
ZWIERZAKI

ZABAWKI
JASIA

DINOZAURY
ZWIERZĘTA

AFRYKI

   



SŁOŃ

Kolorowanki                          

SERIA WKLEJAM I MALUJĘ                 

84



   

   

   

KSIĘŻNICZKI
BAJKOWY

ŚWIAT

LEŚNE
ZWIERZĘTA

OSIOŁEK
ZABAWKI

DZIEWCZYNEK LEW JEŻYK

FOCZKAFENEK

KOTEK ZUZIA

ZABAWY
STASIA

85

Kolorowanki                          

SERIA WKLEJAM I MALUJĘ                 

32
naklejki

32
nakl

ejki







PSY I KOTY
BARY, BUREK I KICIA





POJAZDY WOJSKOWE
JEEP





KSIĘŻNICZKI
DIANA

PTAKI I ZWIERZĘTA
WILGA

ZABAWKI
ARLEKIN

DLA CHŁOPCÓW
OSKAR

DZIEWCZYNKI 
I KUCYKI GOSIA

   

PASJA

PASJA PASJA PASJA






naklejki






naklejki






naklejki

Kolorowanki                          

SERIA MALOWANKI Z NALEPKAMI                 

86



PASJA

PASJA

PASJA

PASJA

PASJA

PASJAPASJA

   





 

 





ZABAWY CHŁOPCÓW
ROBERT

MODELKA I MUZYK
ANIA I MACIEJ

DLA CHŁOPCÓW
ZAWODY

SAMOCHODY
OSOBOWE 

I TERENOWE

DLA DZIEWCZYNEK
BASIA I ASIA

POJAZDY CIĘŻAROWE
CIĘŻARÓWKA

CIEKAWE POJAZDY
LATAJĄCE, JEŻDŻĄCE,

PŁYWAJĄCE

MASZYNY BUDOWLANE
ŁADOWARKO-KOPARKA

W LESIE
KUBA

ULUBIONE DNI
JANEK I AGATKA

DLA DZIEWCZYNEK
MADZIA

DZIEWCZYNKI
ZUZIA

PASJA

PASJA

Kolorowanki                          

87

SERIA MALOWANKI Z NALEPKAMI                 



PASJAPASJA

PASJA
PASJA

   

   



KSIĄŻĘTA
KAROL

NA WSI
ZOSIA Z MUĆKĄ

PTAKI, RYBY 
I SSAKI

UCHATKA

LEŚNE ZWIERZĘTA
RYŚ

WESOŁE OWOCE
I WARZYWA

ARBUZ

ZWIERZĘTA
ŚWIATA
ŻYRAFA

DOMOWE ZWIERZĘTA
RUDY

WIEJSKIE
ZWIERZĘTA

KOŃ

DINOZAURY
DINUŚ

PASJA

PASJA

PASJA PASJA



PLUSZAKI
PYSIA



DZIKIE 
ZWIERZĘTA
LAMPART

PASJA

Kolorowanki                          

SERIA MALOWANKI Z NALEPKAMI                 

88



   

  

WRÓŻKI
KWIATUSZKI

SYRENKA
I PRZYJACIELE

STRAŻ
POŻARNA

NIEBEZPIECZNE
ZABAWY

MODNISIE

RYCERZE
I ZBÓJNICY

PIRACI
KAPITANA KORKA

Kolorowanki                          

SERIA MALOWANKI Z NALEPKAMI                 

89

MAMA
I TATA












KASIA
I JACEK

naklejki

Kolorowanki                          


    
 

ANIA
I PIOTRUŚ





ZOSIA
I KUBA





KRZYSIU
I TOMEK

SERIA MALUJ Z NAMI






naklejki






naklejki






naklejki

90











JULCIA

naklejki

naklejki

Kolorowanki                          


    
 





FILIPEK

DLA NAJMŁODSZYCH

91



92








 

WESOŁE
ZWIERZĘTA

naklejki

Kolorowanki                          



 

MALUCHY



 

ZABAWY
DZIECI

SERIA MALOWANIE NAKLEJANIE

ZUZIA I RÓZIA WESOŁY JACEK DZIEWCZYNKI CHŁOPCY

   






naklejki






naklejki



Kolorowanki                          

SERIA MALOWANKI MALUSZKA

93








 

ZABAWKI

naklejki





PIESEK





ZABAWY
MALWINKA





ZABAWY
PIOTRUŚ






naklejki






naklejki






naklejki



94

Kolorowanki                          

SERIA MALOWANKI MALUSZKA

   

   



KOALA
NASI

ULUBIEŃCY



POJAZDY OSA

PLUSZAKI ANIA SAMOLOT KÓZKA

PSZCZÓŁKA KOGUT SARENKA



MAŁPKA



95










PIESKI

naklejki

Kolorowanki                          





ZABAWKI

SERIA MALOWANKI DLA MALUCHA                 

TOSIA WIELBŁĄD KRECIK

  

ADAŚ PSOTKA KUBUŚ DZIECIAKI

  






naklejki





   

   

  

ZWIERZACZKI
I ICH MAŁE ASIA STRUŚ

BAJKOWE
POSTACIE

MAŁA
MODNISIA

CIUCHCIA KRÓWKA

SMAKOŁYKI
ZWIERZĄTEK AUTKO



NASI
ULUBIEŃCY

WESOŁY
PRACUŚ

ZABAWY
GOSI I ZOSI

96

Kolorowanki                          

SERIA MALOWANKI DLA MALUCHA                 












KSIĘŻNICZKI

naklejki





SAMOCHODY






naklejki





POJAZDY






naklejki





ZABAWKI DZIECI






naklejki
97

Kolorowanki                          

SERIA MALOWANKI DLA MALUCHA                 












POJAZDY

naklejki

Kolorowanki                          





ZWIERZĄTKA

SERIA TWOJA MALOWANKA

MYSZKA
WESOŁY

LISEK PODRÓŻNIK

  





PLUSZOWY
KRÓLICZEK

OGRODNIK








naklejki






naklejki

98



99










POJAZDY
STASIA

naklejki

Kolorowanki                          





ALA

SERIA ULUBIONE MALOWANKI





ZEBRA I INNE
ZWIERZĘTA





WOJTUŚ I ASIA






naklejki






naklejki






naklejki



Kolorowanki                          

   

   

  

ZABAWY
KASI

STEFEK
I MADZIA BUREK

SŁOŃ I INNE
ZWIERZĘTA SAMOCHODY



ZABAWY STASIA 
I ADASIA

OSIOŁ I INNE
ZWIERZĘTA

SERIA ULUBIONE MALOWANKI

PASJA PASJA

BASIA

JELEŃ I INNE
ZWIERZĘTA

TIR I INNE
POJAZDY

ZABAWKI
BARTKA

ZABAWY
JASIA

100



101










ZABAWKI

naklejki

Kolorowanki                          





ZWIERZĘTA

SERIA KOLOROWANKI Z NALEPKAMI





SAMOCHODY





KSIĘŻNICZKA






naklejki






naklejki






naklejki












POJAZDY
PIESEK

naklejki

Kolorowanki                          





POJAZDY

SERIA KOLORUJ Z NAMI





ZEBRA I INNE
DZIEWCZYNKI






naklejki






naklejki

102



103

Kolorowanki                          

  

  

 

ASIA
I STAŚ

GOSIA
I ZOSIA

ZABAWY
CHŁOPCÓW

ALICJA
I BARTEK



JAŚ
I JUANA

ZABAWY
DZIEWCZYNEK

ZWIERZĘTA ZABAWKI

SAMOCHODY

SERIA KOLORUJ Z NAMI











BASIA
I PSOTEK

naklejki

naklejki

Kolorowanki                          





KICIA
I PIKUŚ

SERIA WESOŁE ZWIERZĄTKA





naklejki




ZUZIA
I ŁATEK





naklejki




JEŻYK
I KACZOREK





PASJA

104



105





MIŚ
I PSZCZOŁY

naklejki

Kolorowanki                          





LEŚNA
SZKOŁA

SERIA MALOWANKI Z WIERSZYKAMI





GBUREK
I PRZYJACIELE






naklejki






naklejki












MALUJ Z PASJĄ
ZABAWKI DLA CHŁOPCÓW





MALUJ Z PASJĄ
PIESKI





MALUJ Z PASJĄ
ZABAWKI 

Kolorowanki

106

do wyry-
wania






do wyry-
wania






do wyry-
wania






DLA DZIEWCZYNEK

MALOWANKI Z RĄCZKĄ



107

Kolorowanki

MALOWANKI Z RĄCZKĄ





MALUJ Z PASJĄ
OWOCE





MALUJ Z PASJĄ
SAFARI





MALUJ Z PASJĄ
W OCEANIE

do wyry-
wania






do wyry-
wania






do wyry-
wania








108










MALUJ Z PASJĄ
NA WSI

Kolorowanki





MALUJ Z PASJĄ
W LESIE





MALUJ Z PASJĄ
PLUSZAKI





MALUJ Z PASJĄ
POJAZDY

do wyry-
wania






do wyry-
wania






do wyry-
wania






do wyry-
wania

MALOWANKI Z RĄCZKĄ



109









KOLOROWANKI
WYKLEJANKI WYCINANKI
BARTEK

naklejki

Kolorowanki                

WYCINANKI                  

do wyci-
n a n i a









KOLOROWANKI
WYKLEJANKI WYCINANKI
WIKTORIA

naklejki do wyci-
n a n i a



110










ZABAWKI
MIŚ





POJAZDY
FERRARI





PIESKI
BARY

DZIEWCZYNKI
EWKA





do malo-
wania






do malo-
wania






do malo-
wania






do malo-
wania

Kolorowanki

WODNE



111



 

PIESKI
AZOR





ZWIERZĘTA
PANDA





MALOWANE WODĄ
ZABAWKI AGATKI





MALOWANE WODĄ
ZABAWKI JACKA






do malo-
wania






do malo-
wania

PASJA

PASJA






do malo-
wania






do malo-
wania

Kolorowanki

WODNE



112





MALOWANE WODĄ
ZWIERZACZKI





MALOWANE WODĄ
DINUSIE





MALOWANE WODĄ
PLUSZACZKI

MALOWANE WODĄ
PSIACZKI





PASJA

PASJA

PASJA

PASJA






do malo-
wania






do malo-
wania






do malo-
wania






do malo-
wania

Kolorowanki

WODNE



113



 

MALOWANE WODĄ
POJAZDY





do malo-
wania



 

MALOWANE WODĄ
ZABAWKI CHŁOPCÓW





do malo-
wania



 

MALOWANE WODĄ
ZABAWKI DZIEWCZYNEK





do malo-
wania



 

MALOWANE WODĄ
MODNISIA





do malo-
wania



 

MALOWANE WODĄ
LEŚNE ZWIERZĘTA





do malo-
wania



 

MALOWANE WODĄ
WIEJSKIE ZWIERZĘTA





do malo-
wania

Kolorowanki

WODNE



114



 

MALOWANE WODĄ
DZIEWCZYNKI





do malo-
wania



 

MALOWANE WODĄ
KWIATUSZKI





do malo-
wania



 

MALOWANE WODĄ
STRAŻACY





do malo-
wania

Kolorowanki

WODNE



000

115

naklejki

naklejki








 

MALOWANKI MALUSZKA
WESOŁA ZIMA



 

MALOWANKI MALUSZKA
ZIMOWE IGRASZKI






   

ZWIERZĄTKA 
NA ŚNIEGU

ZIMA NA 
WESOŁO

ZABAWY
NA ŚNIEGU

DZIECI 
ZIMĄ

0

Kolorowanki                         

OKOLICZNOŚCIOWE 
ZIMA



116





ZIMOWE ZABAWY
DZIECI





ZIMOWE ZABAWY
ZWIERZĄTKA











0

0
0

0

0

naklejki

naklejki





BOŻE NARODZENIE
KOLĘDY






0

naklejki





ŚWIĘTY MIKOŁAJ






0

naklejki

Kolorowanki                         

OKOLICZNOŚCIOWE 
ZIMA



0 0

0 0
0

0

0





ZABAWY 
NA ŚNIEGU

ZABAWY
Z BAŁWANEM

ZIMOWE
FERIE

naklejki









0
0

0






naklejki






naklejki






117

PASJA

PASJA

PASJA

0
0

0

0

ZIMA





00

naklejki






0

Kolorowanki                         

OKOLICZNOŚCIOWE 
ZIMA



0
0 0

0

0 0
0





ZIMOWE
ZGADYWANKI

ZABAWY
NA ZIMĘ

ZABAWY
ZIMĄnaklejki

naklejki









118

0
0

0











Zadania logiczne

OKOLICZNOŚCIOWE 
ZIMA













naklejki

0





BOŻE
NARODZENIE













ŚWIĘTY
MIKOŁAJ

ZIMOWE
ZABAWY

ZIMOWE
ZAGADKI



MALUJ Z ZAJĄCZKIEM
MALUJ Z KURCZAKIEM

naklejki

Kolorowanki                         






WIELKANOC






OKOLICZNOŚCIOWE 

119

KOLOROWANKI DLA MALUCHA
WIELKANOC
ZAJĄC

naklejki






















WIELKANOC
Z ZAJĄCEM













WIELKANOC
Z KURCZAKIEM

MALOWANKI
Z ZAJĄCZKIEM

MALOWANKI
NA WIELKANOC

ANOKL CE NI EW

ANOKL CE NI EW3232



120


