
 
 

 

Pola z wynikiem 13 pomaluj na pomarańczowo,  

Pola z wynikiem 15 pomaluj na niebiesko,  

Pola z wynikiem 16 pomaluj na żółto,  

Pola z wynikiem 17 pomaluj na zielono,  

Pola z wynikiem 18 pomaluj na czerwono,  

Pola z wynikiem 19 pomaluj na szaro,  

Pola z wynikiem 20 pomaluj na brązowo.  

Pozostałe pola, jeśli są, pomaluj dowolnym kolorem.  

 

 

Pola z wynikiem 1 pomaluj na zielono,  

Pola z wynikiem 2 pomaluj na żółto,  

Pola z wynikiem 3 pomaluj na czerwono,  

Pola z wynikiem 4 pomaluj na niebiesko,  

Pola z wynikiem 6 pomaluj na szaro,  

Pola z wynikiem 9 pomaluj na brązowo,  

Pola z wynikiem 10 pomaluj na pomarańczowo.  

Pozostałe pola, jeśli są, pomaluj dowolnym 

kolorem. 



Pola z wynikiem 11 pomaluj na pomarańczowo,  

Pola z wynikiem 12 pomaluj na niebiesko,  

Pola z wynikiem 13 pomaluj na żółto,  

Pola z wynikiem 14 pomaluj na czerwono,  

Pola z wynikiem 15 pomaluj na czarno,  

Pola z wynikiem 16 pomaluj na brązowo,  

Pola z wynikiem 17 pomaluj na zielono,  

Pola z wynikiem 18 pomaluj na beżowo,  

Pola z wynikiem 19 pomaluj na szaro,  

Pola z wynikiem 20 pomaluj na fioletowo.  

Pozostałe pola, jeśli są, pomaluj dowolnym kolorem.  

 

 
 

Pola z wynikiem 20 pomaluj na różowo,  

Pola z wynikiem 21 pomaluj na żółto,  

Pola z wynikiem 24 pomaluj na czarno,  

Pola z wynikiem 25 pomaluj na czerwono,  

Pola z wynikiem 27 pomaluj na niebiesko,  

Pola z wynikiem 32 pomaluj na szaro,  

Pola z wynikiem 36 pomaluj na brązowo,  

Pola z wynikiem 40 pomaluj na zielono.  

Pozostałe pola, jeśli są, pomaluj dowolnym kolorem.  



 

 
 

 

 Dom 

Pola z wynikiem 5 pomaluj na biało,  

Pola z wynikiem 6 pomaluj na różowo,  

Pola z wynikiem 8 pomaluj na niebiesko,  

Pola z wynikiem 9 pomaluj na brązowo,  

Pola z wynikiem 12 pomaluj na zielono,  

Pola z wynikiem 24 pomaluj na szaro,  

Pola z wynikiem 27 pomaluj na czarno,  

Pola z wynikiem 42 pomaluj na żółto,  

Pola z wynikiem 45 pomaluj na pomarańczowo,  

Pola z wynikiem 64 pomaluj na czerwono,  

Pola z wynikiem 72 pomaluj na beżowo.  

Pozostałe pola, jeśli są, pomaluj dowolnym kolorem.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Miś 

Pola z wynikiem 6 pomaluj na brązowo,  

Pola z wynikiem 7 pomaluj na zielono,  

Pola z wynikiem 8 pomaluj na niebiesko,  

Pola z wynikiem 9 pomaluj na żółto,  

Pola z wynikiem 11 pomaluj na pomarańczowo,  

Pola z wynikiem 12 pomaluj na fioletowo,  

Pola z wynikiem 13 pomaluj na szaro,  

Pola z wynikiem 14 pomaluj na czarno,  

Pola z wynikiem 15 pomaluj na czerwono,  

Pola z wynikiem 16 pomaluj na beżowo.  

Pozostałe pola, jeśli są, pomaluj dowolnym kolorem.  

 

 

 


