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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono płetwy i ogon ryby, która puściła najwięcej bąbelków, na żółto tej, która puściła najmniej i na zielono tej, która puściła największy 
bąbelek. Pokoloruj na niebiesko trzy największe bąbelki.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na niebiesko płatki tego kwiatka, który ma ich najwięcej, a na czerwono tego, który ma ich dwa razy mniej. Na żółto pokoloruj płatki tego kwiat-
ka, który jest najwyższy. Liście i łodygi kwiatków pokoloruj na zielono, a ich środki na inne kolory niż ich płatki.
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© WIR – Dyskalkulia

Połącz (różnymi kolorami) takie same zwierzęta w pary. Następnie pokoloruj na szaro to zwierzę, które nie ma pary.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na brązowo największego psa, a na żółto najmniejszego pieska. Pokoloruj na szaro największego kota, a na czarno najmniejszego kotka.
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© WIR – Dyskalkulia

Przed każdym kotem i każdym psem leży piłka. Pokoloruj piłki kotów tak, aby każda miała inny kolor. Następnie pokoloruj piłki psów tak, aby każdy pies miał 
taki kolor piłki, jak odpowiadający mu wielkością kot.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono skrzydełka pszczoły, która lata nad najwyższym ulem, na niebiesko nad najniższym, na żółto nad najwęższym i na zielono nad 
najszerszym.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na zielono owoce, których jest najwięcej, a na czerwono te, których jest najmniej. Pokoloruj na żółto owoce, których jest tyle samo, co bananów. 
Po pokolorowaniu policz owoce każdego rodzaju.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono te warzywa, których liczba jest parzysta. Pokoloruj na zielono te, których jest najwięcej. Pokoloruj na pomarańczowo te rodzaje warzyw, 
których jest tyle samo.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na żółto owoce, których jest o dwa więcej niż truskawek. 
Pokoloruj na zielono owoce, których jest o cztery mniej niż jabłek. 
Pokoloruj na czerwono owoce, których jest dwa razy mniej niż gruszek.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono tyle kółek, o ile jest więcej jabłek niż gruszek na drzewie. Pokoloruj na niebiesko tyle kwadratów, o ile więcej spadło gruszek, niż jabłek. 
Pokoloruj na żółto te owoce, których jest w sumie więcej, a na zielono pozostałe. Pokoloruj na różowo tyle trójkątów, ile wynosi różnica pomiędzy całkowitą 
liczbą jednych owoców, a drugich.
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© WIR – Dyskalkulia

Obrazki poniżej można podzielić na trzy grupy. Zastanów się na jakie. Do największej należy 9 obrazków, do drugiej 6, do trzeciej 4.  
Pokoloruj obrazki z największej grupy na zielono, z drugiej co do wielkości na niebiesko, z trzeciej co do wielkości na czerwono.
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© WIR – Dyskalkulia

W lewym dolnym rogu kartki narysowany jest ziemniak. Dorysuj nad marchewką tyle ziemniaków, żeby liczba warzyw była równa liczbie owoców.  
Oddziel jedną linią warzywa od owoców. Pokoloruj na czerwono te warzywa i owoce, które w rzeczywistości mają lub mogą mieć czerwony kolor.
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© WIR – Dyskalkulia

Nad łąką z kwiatami latają motyle. Dorysuj tyle kwiatków, żeby każdy motyl mógł usiąść sam na swoim kwiatku. Podziel kwiatki na trzy równe grupy, 
kolorując w każdej grupie ich płatki innym kolorem. Użyj czerwonego, niebieskiego i żółtego. Liście wszystkich kwiatków pokoloruj na zielono.  
Pokoloruj środki kwiatków innym kolorem niż płatki.
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© WIR – Dyskalkulia

Popatrz przez chwilę na obrazek i spróbuj powiedzieć nie licząc, których zwierząt jest najwięcej: ptaków, ślimaków, żab czy żółwi? Pokoloruj na zielono  
lub otocz zieloną linią te zwierzęta, których jest najwięcej, a na czerwono lub otocz czerwoną linią te, których jest najmniej. Ile można utworzyć par ptaków,  
a ile par żółwi?
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na żółto muszle tych ślimaków, które idą w kierunku prawego brzegu kartki. Pokoloruj muszle na czerwono tylu ślimakom, które powinny zawrócić, 
żeby w każdą stronę szło ich tyle samo.

Pokoloruj skorupę na zielono tym żółwiom, które idą w kierunku lewego brzegu kartki. Pokoloruj na niebiesko skorupy tylu żółwiom, ile musi zawrócić, żeby 
w każdą stronę szło ich tyle samo.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono dwa ptaki, pomiędzy którymi jest największa odległość. Pokoloruj na niebiesko dwa ptaki, które są najbliżej siebie. Pokoloruj na żółto 
dwie pszczoły, które są najdalej od siebie. Pokoloruj na zielono dwie pszczoły, pomiędzy którymi jest najmniejsza odległość.
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© WIR – Dyskalkulia

Ze zwierząt na rysunku trzeba zrobić dwie drużyny po 11 uczestników. W jednej drużynie mogą być tylko dwa gatunki zwierząt. Pokoloruj zwierzęta jednej 
drużyny na niebiesko, a drugiej na czerwono.
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© WIR – Dyskalkulia

W kolejkach stoją zwierzęta: konie, świnki, żyrafy i pingwiny. Pokoloruj na niebiesko co drugiego konia w kolejce, a na czerwono pierwszego i przedostatniego.
Pokoloruj na żółto pierwszą świnkę w kolejce, na czerwono co trzecią świnkę stojącą w kolejce, na niebiesko co piątą, a na zielono ostatnią. 
Pokoloruj na czerwono drugą żyrafę w kolejce, na niebiesko co czwartą, na żółto co siódmą, a na zielono żyrafę w środku kolejki.  
Pokoloruj na niebiesko trzeciego i przedostatniego pingwina, na zielono co piątego, a na czerwono co szóstego.

Powiedz ile w każdym rzędzie pozostało niepokolorowanych zwierząt.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono czwartego ptaszka od lewej w trzecim rzędzie od góry i trzeciego od prawej w drugim rzędzie od dołu. 
Pokoloruj na zielono siódmego ptaszka od prawej w drugim rzędzie od dołu i trzeciego od lewej w drugim rzędzie od góry. 
Pokoloruj na żółto siódmego ptaszka od lewej w drugim rzędzie od góry i ósmego od prawej w piątym rzędzie od dołu.  
Pokoloruj na niebiesko siódmego ptaszka od lewej w czwartym rzędzie od góry i piątego od prawej w pierwszym rzędzie od dołu.

Powiedz, ile pozostało niepokolorowanych ptaszków w każdym rzędzie.
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© WIR – Dyskalkulia

W akwarium pływają rybki. Pokoloruj na niebiesko ogony tym, które płyną w lewo, a na żółto tym, które płyną w prawo. Pokoloruj na czerwono rybkę, która 
jest najpłycej i rybkę, która jest najgłębiej. Znajdź środek akwarium. Pokoloruj na zielono rybkę, która jest najbliżej środka akwarium.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na fioletowo sześć tulipanów. Zacznij od miejsca, gdzie jest ich największe zagęszczenie. Na czerwono pokoloruj dwa razy więcej niż sześć, a na żółto 
trzy razy więcej niż sześć. Na niebiesko dwa razy mniej niż sześć, a na czarno trzy razy mniej niż sześć. Ile tulipanów zostało niepokolorowanych?
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj kapelusze trzech największych grzybów na brązowo, a trzech najmniejszych na czerwono. Z pozostałych grzybów pokoloruj trzy największe na 
zielono, a trzy najmniejsze na żółto. Narysuj ścieżkę, po której powinien iść dzik, żeby zjeść wszystkie grzyby w kolejności od największego do najmniejszego.
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© WIR – Dyskalkulia

Narysuj przy szyjce każdej butelki odpowiedni dla niej korek. Przy najbardziej pojemnej – zielony, przy najsmuklejszej – czerwony, przy najwyższej – niebieski, 
przy najmniejszej – pomarańczowy, przy najbardziej pękatej – żółty.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono tyle kółek w pierwszym rzędzie, ile wynosi suma liczby żabek i ślimaków. Pokoloruj na niebiesko tyle kółek w drugim rzędzie,  
ile wynosi różnica pomiędzy liczbą biedronek i liczbą ślimaków. Pokoloruj na zielono tyle kółek w trzecim rzędzie, o ile jest więcej biedronek niż żabek.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono tyle kółek, ile ptaszków lata 
wewnątrz klatki.
Na zielono tyle kółek, ile ptaszków lata nad klatką.
Na niebiesko tyle kółek, ile ptaszków lata pod klatką.
Na zielono tyle kółek, ile ptaszków lata powyżej 
klatki.
Na pomarańczowo, tyle kółek, ile ptaszków lata 
poniżej klatki.
Na żółto tyle kółek, ile ptaszków lata obok klatki.
Na czarno tyle kółek, ile ptaszków lata na zewnątrz 
klatki.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono latawiec, który ma najdłuższy sznurek, na zielono ten, który ma najkrótszy, na niebiesko ten latawiec, który lata najwyżej i na żółto ten, 
który lata najniżej.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj mapę czterema kolorami tak, aby sąsiadujące ze sobą województwa miały różne kolory. Sprawdź nazwę każdego województwa.  
Zacznij od pokolorowania na czerwono województwa, które graniczy z największą liczbą województw.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono bok deski najdłuższej, na zielono najkrótszej, na niebiesko najgrubszej, na żółto najcieńszej, na pomarańczowo najszerszej i na 
fioletowo najwęższej. Pokoloruj na czerwono przednią ścianę najszerszego klocka, na zielono najwyższego, na niebiesko najwęższego, na żółto najniższego, 
na pomarańczowo sześciennego, na fioletowo przechylonego.
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© WIR – Dyskalkulia

Przez okno widać balony. Pokoloruj na żółto ten balon, który jest najbliżej okna, następny od okna na niebiesko, następny na czerwono, następny na zielono 
i dalej kolejno: na pomarańczowo, fioletowo, brązowo, szaro, granatowo, biało i najdalszy na czerwono. Pokoloruj kwiatki: na czerwono ten, który stoi dalej  
od środka okna, a na niebiesko ten, który stoi bliżej.
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© WIR – Dyskalkulia

Spróbuj policzyć, ile jest figur każdego rodzaju. Następnie pokoloruj na czerwono kółka, na niebiesko kwadraty, na zielono trójkąty, na żółto pięciokąty, na pomarańczowo 
romby, na fioletowo sześciokąty, na szaro pierścienie, na granatowo elipsy. Policz jeszcze raz, ile jest figur każdego rodzaju. Czy teraz łatwiej było liczyć?
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© WIR – Dyskalkulia

Na rysunku widać smutne i wesołe buzie. Te buzie, których jest więcej, pokoloruj na niebiesko, a te których jest mniej – na żółto. Kapelusze są na niektórych 
wesołych i niektórych smutnych buziach. Te, których jest więcej, pokoloruj na czerwono, a pozostałe na zielono.



32

© WIR – Dyskalkulia

Na rysunku widać blok z oknami. W części z nich pali się światło. Pogaś w oknach światła, zamalowując je na czarno, tak aby na parzystych piętrach paliło się 
światło w tylu oknach, co na parterze, a na nieparzystych - w takiej liczbie okien, jaki jest numer piętra.
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© WIR – Dyskalkulia

Na rysunku widać plany kilku działek na łące. Zakreskuj na zielono tę, na której może rosnąć najwięcej trawy. Zakreskuj na niebiesko tę, wokół której musi być 
najdłuższe ogrodzenie. Zakreskuj na czerwono tę z dwóch pozostałych prostokątnych działek, która ma większą powierzchnię, a z pozostałych na żółto tę, która 
nie ma wszystkich kątów prostych.
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© WIR – Dyskalkulia

Narysuj obok pierwszego słupka od lewej słupek o tej samej szerokości, ale dwa razy wyższy. Obok drugiego - trzy razy niższy, obok trzeciego – o cztery kratki 
wyższy, obok czwartego - cztery razy wyższy, obok piątego - o siedem kratek niższy, obok szóstego - tej samej wysokości, a obok siódmego – o wysokości 
siedmiu kratek. Pokoloruj każdy innym kolorem.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono przednią ścianę tego 
prostopadłościanu, z którego wszystkich klocków można 
zbudować najwyższą wieżę. Pokoloruj na zielono górną 
ścianę tego prostopadłościanu, z którego klocków zbudowana 
możliwie wysoka wieża, byłaby najniższa ze wszystkich 
czterech.

W pozostałych wieżach pokoloruj wszystkie klocki, używając 
koloru żółtego i niebieskiego, ale tak, aby klocki w tym 
samym kolorze nie stykały się ze sobą ścianami.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono głowę najdłuższego szarego węża, na niebiesko najkrótszego i na zielono średniego. Tak samo pokoloruj głowy czarnych węży.
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© WIR – Dyskalkulia

Pokoloruj na czerwono głowę najdłuższego szarego węża, na niebiesko najkrótszego i na zielono średniego. Tak samo pokoloruj głowy czarnych węży.
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© WIR – Dyskalkulia

Podziel liniami wszystkie kwadraty na cztery jednakowe części, każdy innym sposobem. Każdą część podzielonego kwadratu pokoloruj innym kolorem, 
używając czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego.
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© WIR – Dyskalkulia

Na rysunku jest dwadzieścia jeden prostokątów. Wybierz siedem kolorów. Pokoloruj po trzy prostokąty na ten sam kolor, ale tak, aby każde trzy w jednym 
kolorze miały łączną długość trzynastu kratek. 
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