Najmanjše darilo je v temno modri škatli s svetlo modro pentljo.
Tri darila se skrivajo v enakih škatlah. Pobarvaj jih z rumeno barvico.
Največje darilo ima oranžno pentljo.
Črtasta škatla s pikčastim pokrovom je rumena in rdeča z zeleno pentljo.

Najvišje darilo je v rdeči škatli z rumeno pentljo.
Pikčasta škatla je vijolič asta z belimi pikami in roza trakom.
Darilo pod najmanjšim je v temno zeleni škatli s svetlo zelenim trakom.
S pikčastim trakom je okrašena oranžna škatla.
Darilo, ki je ostalo pobarvaj kot želiš, a ne sme biti belo.

Deklici s čopki nariši vesel obraz.
Deček pod njo je presenečen.
Prva deklica je zaspana.
Deček za njo je žalosten.
Tretji otrok je besen.
Deklica s kitkami je prestrašena.
Deček zraven nje je jezen.

Krošnje iglavcev so temno zelene, listavcev pa svetlo zelene.
Na drevesu z duplom domuje veveričja družina. Nariši jo.
V največji krošnji gnezdi kosovka s tremi lačnimi mladički. Nariši jih.
Na vrhu najvišje smreke nariši sovo.
Pod grmičkom nariši ježa.
Na deblu najmanjšega listavca nariši mah.
Pod najmanjšo smreko nariši tri gobe.
Debla pobarvaj z rjavo barvico.

Liska na hribu je črna z belimi lisami. .
Samokolnica z listjem je rumena, prazna pa je modra .
Rdeči traktor z velikimi črnimi kolesi vozi dedek s klobukom .
Kokoška, ki vali jajca je temno rjava, tista zraven nje pa je bela .
Samokolnica s cvetlicami je iste barve kot traktor.
Hlev je svetlo rjav z rdečo streho. Na streho nariši glasnega petelina .

Pravkar se je izvalil majhen zelen dinozaver.
Modri dinozaver ima rdeča krila in oranžen kljun.
Rumeni dinozaver na hribu ti kaže jezik.
Deklica te pozdravlja z vijoličastega dinozavra z roza bodicami in belimi pikami.
Valjanje po tleh je najljubša zabava rjavega dinozavra z oranžnimi pikami in bodicami.
Najdaljši rep ima rdeči dinozaver z zelenimi pikami.

Na gradbišču pomagata deček in deklica, ki imata modre delovne hlače in oranžni čeladi.
Po hribu navzdol pelje rumen tovornjak z zelenim zabojem polnim zemlje.
Kakšen je STOP znak? Pobarvaj ga.
Za znakom stoji zaščitna ograja istih barv.
Oranžni bager hiti kopati luknje.
Zelena hruška je pripeljala sveži beton za nov zid.
Dokončaj sliko in jo opiši.

Petra in Peter opazujeta, kako se podpisuješ v knjigo, ki jo držita.
Preštej koliko strani ima njuna knjiga in na prazno stran zapiši številko.
Deklica, ki bere knjigo o cvetlicah ima oranžne lase in vijolične hlače.
Muca Zaspanka je siva z belimi progami.
Deček, ki bere knjigo o kačah, ima modre hlače in črne lase.
Zložene knjige imajo pisane platnice.
Knjigo o drevesih bere deklica v rumeni obleki z rjavimi lasmi.

Vsi polži imajo rjavo telo.
Črtasta hišica je oranžna z belimi črtami.
Polž na veji ima modro hišico, njegov prijatelj na listu pa zeleno.
Polž nasproti tistega s črtasto hišico ima rjavi dom.
Med cvetlicami se skriva polž z rumeno hišico.
Kakšne barve cvetlice ga bodo najbolje skrile? Pobarvaj jih.
Tudi rožnati deževnik je prišel pozdravit cvetlice.
Temno zelena stonoga in črna mravljica se zelo veselita srečanja s starimi znanci s travnika.
Priletela sta tudi pisani metulj in črno zelena muha.
Puhasti Poldi in Razmršeni Rajko sta se spustila s svojih pajčevin. Levi je sive, desni pa rdeče barve.
Kdo je svetlo zelena »poskakulja« na rjavi polžji hišici? Pobarvaj jo.

