
Szanowni Państwo,
W związku z panującym obecnie zagrożeniem zamknięto 
przedszkola i szkoły. By pomóc rodzicom w opiece nad dzieć-
mi, a maluchom przynieść trochę radości, udostępniamy za 
darmo e-book ze zbiorem wybranych łamigłówek i zadań 
edukacyjnych oraz malowanek z naszych książek.

Mamy nadzieję, że umilimy Wam czas, który spędzacie w do-
mach. Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

na wieczory 
i poranki!

Wybrane strony pochodzą z książek:

Zagadki 
i malowanki 

dla dzieci 

3-6 lat
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https://www.greg.pl?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki
https://www.greg.pl/dla-dzieci/74,924_Moje-pierwsze-szlaczki.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki
https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,905_Pierwsze-kroki-rysowania-Najprostszy-sposob-aby.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki
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https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,921_Akademia-przedszkolaka.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki
https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,775_Kolorowanka-dla-dziewczynek.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki
https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,774_Kolorowanka-dla-chlopcow.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki
https://www.greg.pl/dla-dzieci/129,1020_Wielka-ksiega-zagadek-i-lamiglowek.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Najprostszy sposób,  

 aby narysować

1 2

3 4

KOPARKĘ

 2

Te rysunki
pochodzą z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,905_Pierwsze-kroki-rysowania-Najprostszy-sposob-aby.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Najprostszy sposób,  

 aby narysować

1 2

3 4

KOTA

 3



Najprostszy sposób,  

 aby narysować

1 2

3 4

MISIA
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Te rysunki
pochodzą z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,905_Pierwsze-kroki-rysowania-Najprostszy-sposob-aby.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Najprostszy sposób,  

 aby narysować

1 2

3 4

CZOŁG

 5



Piraci odnaleźli mapę skarbów. Narysuj charakterystyczną 
przerywaną linię prowadzącą do skrzyni pełnej skarbów. 
Uważaj, by nie wyznaczyć trasy przez skrzyżowane szable 
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Ta zagadka 
pochodzi z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/110,596_100-zabaw-nauka-przez-zabawe.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Zapytaj dziecko, do czego służą mapy? Powiedz kilka ciekawostek: pierwsze mapy 
powstały setki lat temu i przedstawiały trasy morskie. Potem zaczęły powstawać 
dokładne mapy wsi i miast z ulicami. Są też mapy górskie pokazujące szlaki, 
którymi wchodzi się na szczyty. Obecnie oprócz map papierowych popularne 
są mapy komputerowe używane w samochodach – mapy GPS, które pokazują 
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Opowiedz dziecku, że las jest domem dla zwierząt i podczas 
spacerów w lesie należy się odpowiednio zachowywać: nie wolno 
śmiecić, nie wolno hałasować, nie wolno palić ognisk, nie wolno 
łamać gałęzi, nie wolno straszyć zwierząt.

Odszukaj na obrazku następujące zwierzęta: lisa, 
wiewiórkę, sowę, niedźwiedzia, łosia, zająca i dzięcioła, 
a następnie otocz je kółkiem.

4444

Ta zagadka 
pochodzi z książki:
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https://www.greg.pl/dla-dzieci/110,596_100-zabaw-nauka-przez-zabawe.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Opowiedz dziecku o tym, że warzywa i owoce rosną pod ziemią 
(cebula, ziemniaki, marchewka), na krzaczkach (maliny, porzeczki) 
i na drzewach (jabłka, gruszki, wiśnie).

Królik podlewa grządki z warzywami, ale między nimi 
ukryło się coś jeszcze. Znajdź 3 rzeczy, które nie pasują 
do ogródka warzywnego, i przekreśl je.

4545

Ta zagadka 
pochodzi z książki:
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https://www.greg.pl/dla-dzieci/110,596_100-zabaw-nauka-przez-zabawe.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


To wielkanocne baby. 

Ozdób je kolorowym lukrem

 i orzechami – narysuj.
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Ta kolorowanka
pochodzi z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,921_Akademia-przedszkolaka.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


A co wykluło się z jajek?

Narysuj kurczaczki 

jakie chcesz.

albo takie pisklęta,
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Ta kolorowanka
pochodzi z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,921_Akademia-przedszkolaka.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Labirynt Minotaura
Na Krecie znajdował się wielki labirynt, który wybudował Dedal 

na zlecenie króla Minosa. Pomóż Tezeuszowi dotrzeć do komnaty Minotaura,
 zabić potwora i znaleźć drogę do oczekującej już ukochanej Ariadny.

Ariadna

Tezeusz

47ŁATWE ZADANIEłatwe zadanie
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Ta zagadak
pochodzi z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/129,1020_Wielka-ksiega-zagadek-i-lamiglowek.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Kto goni rybkę?
Przed kim ucieka żółta rybka? Połącz kropki w kolejności 
rosnącej, zaczynając od cyfry 1, aby się tego dowiedzieć.

ŁATWE ZADANIE196 łatwe zadanie
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Ta zagadka
pochodzi z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/129,1020_Wielka-ksiega-zagadek-i-lamiglowek.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Losowany kosmita
Rzuć kostką 5 razy. Każdy rzut pozwoli ci wybrać z tabelki jeden element 

ciała kosmity. Na stronie obok narysuj portrety kosmitów, jakie otrzymałeś. 
Jak myślisz, z jakich planet pochodzą i jak się nazywają?

1 rzut 2 rzut 3 rzut 4 rzut 5 rzut

ŁATWE ZADANIE94łatwe zadanie
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Twoje projekty kosmitów 95
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Ta zabawa
pochodzi z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/129,1020_Wielka-ksiega-zagadek-i-lamiglowek.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Dwa akwaria
Zosia i Wojtek to bliźniaki. Zawsze chcą mieć wszystko identyczne. Oboje hodują rybki 

i mają swoje akwaria, które różni tylko 10 małych szczegółów. Znajdź je i zaznacz 
kółkiem na górnym obrazku.

ŁATWE ZADANIE28łatwe zadanie

Ta zabawa
pochodzi z książki:
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https://www.greg.pl/dla-dzieci/129,1020_Wielka-ksiega-zagadek-i-lamiglowek.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Mamy z dziećmi
W zamieszaniu mamy straciły z oczu swoje pociechy! 

Pomóż im się odnaleźć i narysuj linie łączące mamy i dzieci tego samego gatunku.

ŁATWE ZADANIE110 łatwe zadanie

Ta zabawa
pochodzi z książki:
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https://www.greg.pl/dla-dzieci/129,1020_Wielka-ksiega-zagadek-i-lamiglowek.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki
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Te szlaczki
pochodzą z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/74,924_Moje-pierwsze-szlaczki.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


26

Czym bawi się kotek? Pokoloruj jego łatki 
kolorem ciemniejszym niż reszta futerka.
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Te kolorowanki
pochodzą z książki:

https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,775_Kolorowanka-dla-dziewczynek.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki
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Czym bawi się kotek? Pokoloruj jego łatki 
kolorem ciemniejszym niż reszta futerka.

Pokoloruj magicznego jednorożca wszystkimi 
kolorami tęczy.
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36

Ta koparka zbiera kamienie. 
Ile z nich pominęła? Pokoloruj je.
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37

Ta koparka zbiera kamienie. 
Ile z nich pominęła? Pokoloruj je.
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Te kolorowanki
pochodzą z książki:

Wóz strażacki przyjechał gasić pożar.
Dorysuj wodę lejąca się z węża. Pokoloruj.

https://www.greg.pl/dla-dzieci/66,774_Kolorowanka-dla-chlopcow.html?utm_source=e-book&utm_medium=e-book&utm_campaign=zagadki-malowanki


Polecamy dla wszystkich dzieci  w wolnym czasie!

ISBN 978-83-7517-960-6

Pierwsze kroki rysowania.
Najprostszy sposób, aby narysować...

• 96 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 12,89 zł

zamów na » GREG.PL «

Moje pierwsze 
malowanki
• 16 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 2,79 zł

zamów na » GREG.PL «

100 zabaw – nauka  
przez zabawę
Ewa Sajek

• 104 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 11,95 zł 

zamów na » GREG.PL «

Moje pierwsze szlaczki
• 16 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 2,79 zł

zamów na » GREG.PL «

Akademia przedszkolaka. 
Cały roczek rysuję, wyobraźnię trenuję

Marta Sobalska

• 96 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 12,89 zł 

zamów na » GREG.PL «

Moje pierwsze cyferki
• 16 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 2,79 zł

zamów na » GREG.PL «

Wielka księga  
zagadek i łamigłówek
Nikola Kucharska

• 252 str., format A4 (powiększony)
• Oprawa miękka, cena det. 29,90 zł

zamów na » GREG.PL «

Moje pierwsze literki
• 24 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 2,79 zł

zamów na » GREG.PL «

Kolorowanka 
dla dziewczynek
• 96 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 9,98 zł 

zamów na » GREG.PL «

Moje pierwsze słówka 
angielskie
• 16 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 2,79 zł

zamów na » GREG.PL «

Kolorowanka  
dla chłopców
• 96 str., format A4
• Oprawa miękka, cena det. 9,98 zł 

zamów na » GREG.PL «

• 

Moje pierwsze słówka 
niemieckie
• 24 str., format A5
• Oprawa miękka, cena det. 2,79 zł

zamów na » GREG.PL «
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