


Poznaj Tygryska Boryska! Pokoloruj obrazki i baw się dobrze!



Za górami, za lasami, w żółtym domku nad rzeką, mieszka Tygrysek Borysek z rodzeństwem i rodzicami.
Borysek ma miękkie, lśniące futerko, duże, bystre oczy i silne łapki, dzięki którym bardzo szybko biega.

Tygrysek, tak jak jego rodzeństwo, uwielbia biegać, pływać i bawić się w chowanego. 
Zabawa z bratem i siostrą w ogrodzie to jego ulubione zajęcie! 

Tygryski bawią się w berka, w chowanego, w zbijaka – im szybciej tym weselej.
Zdradzę Ci tajemnicę. Tygrysek Borysek jest małym super bohaterem. Ma trójkę niezwykłych przyjaciół, 

którzy dają mu super siłę i szybkość. Dzięki temu tak świetnie biega!
Chcesz odkryć super moc Tygryska Boryska i poznać jego przyjaciół?

Posłuchaj historii Tygryska Boryska i poznaj jego niezwykłych przyjaciół. Koloruj obrazki i rozwiązuj zagadki razem z bohaterami!



Jak każdego dnia,
zabawa w ogrodzie w najlepsze trwa.
W berka, w zbijaka - od samego rana,

Tygrysek Borysek z rodzeństwem się gania.

Różne konkursy, zawody – kto dalej!
Tygryski zmęczenia nie czują wcale.

Najlepszy plac zabaw? W cieniu drzew!
I ciepłego wietrzyku przyjemny powiew!

Przerwy w zabawie nadszedł czas,
Mama Tygryska woła – „Maluchy, obiad zaraz!”
Tutaj zaczyna się tajemnica naszego Tygryska:

Jakie super jedzenie ma mama dla małego Boryska?

Oto trzy niezwykłe przyjaciółki Boryska:
Rurka Anulka, Strzykawka Truskawka i Pompeczka Kropeczka!

Dbają, aby super jedzenie trafiało prosto do żołądeczka!

Zapytasz - ale jak to wszystko razem działa?
Już Borysek objaśnia, bo tajemnica to niemała!

Rurkę Anulkę Borysek poznał w szpitalu,
Przywitała się, uśmiechnęła i wskoczyła do noska pomału.
Tygrysek pomyślał - „Jakby ktoś mnie po nosku łaskotał”,
Od razu polubił Rurkę Anulkę i już zawsze z nią chichotał.

Rurka Anulka to dobra przyjaciółka,
od Boryskowego noska, aż do samego brzuszka,

doprowadza super jedzenie – aż trzęsą mu się uszka!
Pomagają jej Strzykawka Truskawka i Pompeczka Kropeczka,

Bez nich super jedzonko nie trafiłoby do żołądeczka!

ZABAWA 
Czy rozpoznajesz gatunki drzew w ogrodzie Tygryska Boryska? 
Który gatunek podoba Ci się najbardziej? 
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ZABAWA 

Tygrysek Borysek i jego przyjaciele chcą bawić się z rodzeństwem Tygryska! 
Pomóż im się spotkać i sprawdź jakie niespodzianki odnajdziecie na swojej drodze! 
Pokoloruj odnalezione skarby. Którą zabawkę wybierzesz, żeby bawić się z tygryskami?

Mama sprawdza czy super moce działają:
Anulka, Truskawka i Kropeczka

już w rzędzie się ustawiają!

Woda chlup i płukanie
A potem już tylko smakowanie!

Niecierpliwy Borysek się spieszy:
„Czy po obiedzie będzie berek?”

Super jedzenie bardzo smakuje Boryskowi,
Energię do zabawy daje przecież Tygryskowi!

Na obiad braciszka rodzeństwo spogląda,
A Borysek już za dokładką nam się rozgląda!
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ZABAWA 

Tygrysek Borysek i jego brat są do siebie bardzo podobni. 
Czy widzisz 5 różnic pomiędzy nimi? Pokoloruj tygryski i ich przyjaciół!

Sprzątanie po obiedzie zajmuje wszystkim chwilę,
Strzykawka Truskawka woła „ja Anulkę umyję!”

Rurka Anulka uwielbia być czysta. Ma swoje powody.
Borysek prosi o pomoc Truskawkę, bierze odrobinę wody…

Rurka Anulka już wypłukana! Nie ma mowy, żeby była zatkana!

„Pora na zabawę, idziemy do ogrodu!”
- woła Tygrysek, nie czując już głodu.

Jeszcze plasterek na nosek, żeby Rurka Anulka nie zginęła,
I jak resztę rodzeństwa, zabawa już go wciągnęła!

Anulka do noska przyklejona bezpiecznie,
A Borysek w chowanego bawić się chce, koniecznie!
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ZABAWA 

Czy lubisz bawić się w chowanego? 
Tygrysek Borysek wprost uwielbia. 
Popatrz na obrazek i powiedz, gdzie tym razem ukrył się mały Tygrysek? 
Czy potrafisz odnaleźć rodzeństwo Tygryska? 
Pokoloruj rysunek i baw się razem z tygryskami!



ZABAWA 
Ile zwierzątek, oprócz tygrysków, widzisz na rysunku? 
Czy rozpoznajesz je wszystkie? Które zwierzątko spotkałbyś najchętniej? 

Na zabawie z rodzeństwem, mijają Tygryskowi wesołe dni.
O takich super trzech przyjaciołach, każdy tylko śni!

Dbają o siłę i zdrowie Boryska,
A on energią do zabawy wciąż tryska.

Pobaw się jeszcze z małymi tygryskami,
Pokoloruj obrazki, zmierz z zadaniami!



Wyobraź sobie, że bawisz się w ogrodzie z Tygryskiem Boryskiem, jego rodzeństwem i trzema przyjaciółmi. 
Narysuj w co będziecie się bawić:



Tygrysek Borysek i jego przyjaciele dziękują, że się z nimi bawiłeś! 
Narysuj siebie i swoją ulubioną zabawkę na obrazku. Dlaczego to właśnie ją lubisz najbardziej?




