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Talpi és Bugri, a két kis kenguru hosszú útra indult. 
Csak estére értek haza aggódó édesanyjukhoz. 
Színezd ki a róluk készült képet! 

De jó itthon!



A tópart megtelt strandoló békacsaládokkal. 
Rajzold meg a napernyőiket, hogy árnyékba 
húzódhassanak a déli nap erős sugarai elől!

Tóparti napozás



Kilenc, kis Ferenc
Színezd ki azt a gyümölcsöt, 
amelyikből kilencet számlálsz!

Mi lesz balról a kilencedik tárgy? Húzd a helyére!

Rajzolj a terítőre annyi mintát, 
hogy összesen kilenc díszítse! Minden csigának jut egy levél? Ha nem, rajzolj!

Színezz ki kilenc síkidomot a kisvonaton!
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Színezz ki kilenc lufit!



Kála, a kis koala egy csokor pitypangot szedett a réten, 
de a tavaszi szél megtépázta a virágait. Rajzold meg a 
pitypangok bóbitáit, hogy Kála még sokáig gyönyörköd-
hessen bennük!

Széllel szálló
pitypangok



Tyúkanyó csibéi most keltek ki a tojásból.
Érdeklődve szemlélik a világot maguk körül. 
Színezd ki a képet!

Kíváncsi 
kiscsibék



Segíts a kisdinóknak megrepeszteni a tojáshéjakat! 
Rajzold át a ceruzáddal a repedéseket, majd színezd 
ki a képet!

Dinó születik



Kósza és Tekergő igyekszik helyrehozni a hiszékeny kis 
papagáj meggondolatlan tettét, és visszaszerezni a 
tojásokat. Színezd ki a róluk készült képet!

Tojásmentés



Még jó, hogy az esőtől ilyen nagyra nőtt ez a gomba. 
Így a kisállatok kényelmesen elférnek alatta. Rajzold 
meg a képet a szaggatott vonalak mentén, majd 
színezd ki!

Ess eső, ess!



Tíz, 
tiszta víz

Ha nem tiszta, vidd vissza,majd a szamár megissza.

Melyik százlábú teste áll tíz 
szelvényből? Színezd zöldre! 
(A fejet ne számold hozzá!)

Számláld meg, hány négyzetből 
állnak a hálórajzok! Egészítsd ki 
mindegyiket tízre!

Milyen lesz a tizedik hajó? 
Rajzold meg!
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Rajzolj a katicára tíz pöttyöt!

Jut minden méhecskének kosárka? 
Ha valakinek nem, rajzolj neki is!



Vajon ki lehet Kampókéz, a kalózkapitány 
legjobb barátja és tanácsadója? Színezd ki a 
képet a jeleknek megfelelően, és megtudod.

Kalózok barátja

piros

citrom-
sárga

világos-
kék

világos-
barna

sötét-
zöld

sötét-
barna

világos-
zöld

lila

narancs-
sárga

sötét-
kék

fekete



Az égig érő nyalókafára nem könnyű felmászni. Az 
ügyes manók jutalma egy varázslatosan édes nyalóka, 
ami csak a fa tetején terem. Rajzold meg a képet a 
szaggatott vonalak mentén, majd színezd ki!

Égig érő
nyalókafa


