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Koloruje,
czytam, 
licze i wiem
duzo o 
Afryce.

,

,
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1. Obrysuj po śladzie mapę Afryki. Ta niewielka plamka w środku to mapa Tanzanii – ojczyzna  
   Bahati i Allego. Pokoloruj obie mapy według własnego pomysłu. Zapamiętaj te kształty.
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2. Pokoloruj zwierzęta. Które z nich  zamieszkują Afrykę? Połącz je strzałkami z przedstawionym               
   kontynentem.
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3. Z podanych liter utwórz imiona głównych bohaterów książeczki, kolorując na czerwono imię   
   dziewczynki a na niebiesko imię chłopca. Narysuj ich portrety.

B
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4. Rozwiąż rebus, a poznasz nazwę ulubionej potrawy mieszkańców Tanzanii. 
   Rozwiązanie wpisz w ramkę poniżej.

UWA
ZAK
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5. Którym pojazdem Ali przybył do Bahati na wieś? Narysuj przy nim kółeczko. 
   Pokoloruj wszystkie obrazki.
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6. W podanym diagramie przekreśl co drugą literę. Pozostałe przepisz kolejno w wyznaczone            
   miejsce na bębnie. Odczytaj hasło – nazwę tanzańskiego święta. Tak samo nazywa się ten               
   afrykański bęben. Pokoloruj obrazek.

N B G C O U M D A K
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7. Złam szyfr i odczytaj hasło – nazwę zwierzątka, które potrafi zmieniać kolor. 
   Jak nazywa się taka zdolność?

ME
ON
KA
LE
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8. Jakie zwierzątko ukryło się w tym obrazku? Odszukaj je kolorując według załączonej instrukcji.
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9. Wskaż 5 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Pokoloruj je.
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10. Wskaż zwierzęta od najcięższego do najlżejszego. Pokoloruj obrazki.
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11. Które przedmioty przydadzą się Allemu podczas pobytu w afrykańskiej wiosce, a które nie?
    Potrzebne wnieś do chaty a niepotrzebne schowaj do walizki. Pokoloruj obrazki.
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12. Bahati i Ali do pracy w pole się wybrali. W którą stronę powinna skręcić Bahati aby zebrać  
    kukurydzę, a w którą Ali aby zebrać banany. Wpisz na plecakach dzieci literki L lub P,  
    oznaczające stronę lewą lub prawą. Pokoloruj obrazek.



15

13. Do ramki pod obrazkami wpisz pierwsze litery ich nazw a dowiesz się jak nazywa się 
    afrykańska roślina.

1 2 3

4 5 6

1 2 3 4 5 6
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14. Obrysuj po śladzie kontury węży. Wskaż je od najdłuższego do najkrótszego. 
    Dokończ wzory i pokoloruj według własnego pomysłu.
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15. Bahati wyruszyła z wioski na poszukiwanie Allego, który zgubił się w buszu. Pomóż   
    dziewczynce odnaleźć kuzyna.
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16. Z rozsypanki sylabowej ułóż nazwę zjawiska  
    atmosferycznego, które wpłynęło na wyschnięcie          
    wody w tanzańskiej rzece.

17. Przeprowadź doświadczenie. 
1. Połóż dwa talerze w nasłonecznionym miejscu.
2. Nalej do każdego pół filiżanki wody.
3. Jeden talerz zakryj książką.
4. Po kilku godzinach (2-4) zobacz co się wydarzyło.
5. Przedstaw wnioski na rysunku obok.PA

RO
WA

NIE
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- Pokoloruj tyle kałuż, ile 
słyszysz sylab w wyrazie 
PAROWANIE

-Narysuj tyle chmurek, ile 
jest samogłosek w słowie 
PAROWANIE

-Narysuj pod chmurką tyle 
kropel deszczu, ile widzisz liter 
w wyrazie PAROWANIE

18.



20

19. Pomóż mieszkańcom wioski zbudować studnię. Połącz ze sobą liczby, kolejno od 1 do 16.       
    Pokoloruj obrazek.
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20. Które zachowanie zasługuje na pochwałę? Powiedz dlaczego. Pokoloruj ten obrazek. 
    Niewłaściwy przekreśl czerwonym kolorem.
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21. Zaśpiewaj  ulubioną piosenkę Bahati i Allego  pt. Zum, zum zum…“,w języku kiswahili. 
    A może bardziej spodoba Ci się ta piosenka w języku polskim…

4
4

Zum zum  zum              nyu – ki   li – a    we          zum zum zum             nyu – ki       li – a      we

4
4

4
4

To – ka   mba – li    ku – ta – fu – ta             u – a        zu – ri     kwa – cha – ku – la  

Zum zum  zum              nyu – ki       li – a     we

4
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Zum zum  zum              nyu – ki   li – a    we          zum zum zum             nyu – ki       li – a      we

4
4
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4

To – ka   mba – li    ku – ta – fu – ta             u – a        zu – ri     kwa – cha – ku – la  

Zum zum  zum              nyu – ki       li – a     we
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Zum, zum, zum nyuki lia we                               
Zum, zum, zum nyuki lia we                                 

Bzyk, bzyk, bzyk, cicho nuci pszczoła
Bzyk, bzyk, bzyk, cicho nuci pszczoła
Odleć dalej już nie zwlekaj, 

Toka mbali kutafuta ua zuri kwa chakula
Zum, zum, zum nyuki lia we. 

Słodki nektar w kwiatku czeka
Bzyk, bzyk, bzyk, cicho nuci pszczoła
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