
1. „Nowalijkowe sudoku” 

 

 

 

 

Wytnij obrazki znajdujące się 
na kolejnej stronie, a następnie 

przyklej je na planszę w taki 
sposób, żeby dany obrazek nie 

powtórzył się ani w linii 
pionowej, ani w linii poziomej.



 

 

 

 

 



2. „Owocowe sudoku” 

 

 

 

Wytnij obrazki znajdujące się 
na kolejnej stronie, a następnie 

przyklej je na planszę w taki 
sposób, żeby dany obrazek nie 

powtórzył się ani w linii 
pionowej, ani w linii poziomej.



 

 

 

 



3. „Dodajemy, dodajemy...” 
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Celem gry jest zamalowanie jak 
największej liczby pól na planszy. 

• Rzucamy kostkami, sumujemy wyniki, 
zamalowujemy wybrane pole z 

wynikiem,

• Jeśli potrzebne nam pola są już 

zajęte, to tracimy kolejkę,

• Wyrzucając dublet nie kolorujemy 

swojego pola, tylko przeciwnik 
koloruje dowolne wybrane przez 

siebie pole,

• Gramy do momentu pokolorowania 

wszystkich pól.
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4. „Budujemy, budujemy...” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wytnij figury 
geometryczne znajdujące się 

na kolejnej stronie, a następnie 
przyklej je na czystą kartkę w 
taki sposób, żeby stworzyły 

wzorcową budowlę.



 

 

 

 



5. Zbuduj wieżę zgodnie z zamieszczoną legendą 
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Wytnij kubki, a następnie przyklej je na pustą kartkę zgodnie 

 z powyżej umieszczonym wzorem (zadanie nr.5) 

 

 

 

 

 



6. Rozwiąż krzyżówkę. Litery umieszczone na zielonych polach, 

 czytane z góry na dół utworzą hasło. 

Kiedy przychodzi 
wiosna, to odchodzi...

...plecień, bo przeplata, 
trochę zimy, trochę lata

Jedna...wiosny nie czyni

Stoi na jednej nodze, 
dziób ma w czerwonym 

kolorze

Wygląda zza chmurki, 
pozwala zdejmować zimowe 

kurtki

Wiosenny kwiat w 
pięknym fioletowym 

kolorze






Kiedy przychodzi 
wiosna, to odchodzi...

...plecień, bo przeplata, 
trochę zimy, trochę lata

Jedna...wiosny nie czyni

Stoi na jednej nodze, 
dziób ma w czerwonym 

kolorze

Wygląda zza chmurki, 
pozwala zdejmować zimowe 

kurtki
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Matematyczne 

 „Kółko krzyżyk” 
Zanim postawisz pionek na 
wybranym polu, podaj wynik 

działania, które się na nim 

znajduje.

Wygrywa gracz, który jako 

pierwszy ustawi 3 pionki w linii 
pionowej, poziomej lub po 

skosie. 

Jeśli gracz poda nieprawidłowy 

wynik nie stawia w tej kolejce 

swojego pionka.
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Matematyczne 

 „Kółko krzyżyk” 
Zanim postawisz pionek na 

wybranym polu, podaj wynik 
działania, które się na nim 

znajduje.

Wygrywa gracz, który jako 

pierwszy ustawi 3 pionki w linii 

pionowej, poziomej lub po 

skosie. 
Jeśli gracz poda 

nieprawidłowy wynik nie stawia w 

tej kolejce swojego pionka.
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