
Środa, 10.06.2020r. 

Hej, hej... Krasnoludki, jesteście tam? Witam Was bardzo 

serdecznie ☺ Czy jesteście gotowe do zabawy!!! 

Zaczynajmy :) 

Na początek... piosenka :). Posłuchajcie jej i pokazujcie 

części ciała, o których mowa w piosence. 

Jeśli nawet Wy ich nie macie, bo wąsów chyba nie macie, 

wskazujcie, gdzie mają je kotki ;) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocum8_R756w 

 

Jak zapewne już wiecie dziś poznacie kolejne zwierzątko, 

które można mieć w domu. Ten zwierzak miauczy, ma ostre 

pazurki, w dodatku uwielbia łowić myszy ;) Tak, to kot. 

Chcecie poznać kocie zwyczaje?  

Posłuchajcie zatem piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=tZUcCRzwHtY 
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Co będzie dalej? Teraz... szybko dacie Mamusi buziaka           

i poprosicie ją, by przeczytała Wam wierszyk. 

 

 

Odpowiedzcie na pytania:  

Ile kotków siedziało na płocie? 

Jakiego koloru miały futerka? Kto dostrzegł myjącego się 

czarnego kotka? 

Co powiedziała świnka swemu synkowi? 



Popatrz na obrazek poniżej. Policz ile jest szarych kotków. 

Policz i te pomarańczowe, ile ich jest? 

Pokaż paluszkiem wszystkie kotki, które maja otwarte 

oczka? 

Ile kotków ma oczka zamknięte? 

 

A teraz pokaż paluszkiem pierwszy wagonik. Ile kotków jest 

w pierwszym wagoniku? 

Pokaż ostatni wagonik, ile w nim jedzie kotków? 

A ile kotków jedzie w drugim wagoniku? 

Ciekawa jestem, czy potraficie policzyć ile wszystkich 

kotków jedzie pociągiem :) 



 

 

 

Usiądźcie wygodnie i obejrzyjcie krótki film o przygodach 

pewnego kotka.... 

https://www.youtube.com/watch?v=4-

DS8XqMRWw&list=PL7C9ADP9CkBCOYO2NLlGXzUXq5t8-

5DX_ 

A czy Wy, tak jak kotki potraficie zrobić koci grzbiet? 

Spróbujcie :) 

https://www.youtube.com/watch?v=-ckpU5DXQVY 

Popatrzcie na ilustrację poniżej i spróbujcie powiedzieć 

Mamusi lub Tatusiowi gdzie schował się kot. 
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Czy jest na płocie, czy za płotem? A może przed płotem, lub 

obok? 

 



Poszukaj na obrazku dwóch takich samych kotków. A może 

znajdziesz więcej takich par? 
 

 

 

A teraz zamknij oczka i spróbuj rozpoznać zwierzęta po 

odgłosach jakie wydają,  które z nich można trzymać            

w domu? 

https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU 

To było już ostatnie zadanie na dziś. Przed nami długi -

weekend Święto Bożego Ciała, życzę Wam dużo zdrówka, 

https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU


pięknej pogody i dużo udanej zabawy. Pozdrawiam serdecznie 

pani Iwona ☺ Bądźcie grzeczni i pamiętajcie o myciu rączek! 

 

 

A może pokolorujesz kotka ☺ Powodzenia !!!! 

 


