
Grupa II  

Witajcie Krasnoludki ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

„Bajeczka o Kocie i Psie”  

Agnieszka Galica 

 

Dawno, dawno temu Kot i Pies żyli w wielkiej zgodzie i zawsze trzymali się razem.  

 

 
 

 

Gdy Pies spał, Kot przeganiała wszystkie myszy, by nie budziły jego przyjaciela. Kiedy pies 

kąpała się w rzece, Kot, który nie lubił wody, siedział na brzegu i cierpliwie czekał. I tak 

byłoby pewnie aż do dzisiaj, gdyby pewnego dnia Sroka nie ogłosiła: 

 

- Uwaga, uwaga – skrzeczała – kto zaśpiewa najładniejszą kołysankę dla moich małych 

sroczek dostanie nagrodę – niespodziankę. 



 

 
 

- Lubię niespodzianki – szczeknął Pies – a ty, Kocie? 

- Ja też – zamruczał Kot – ale ani ja, ani ty, nie potrafimy śpiewać. 

- To chyba nic trudnego – szczeknął Pies – możemy się nauczyć, mam nawet pewien pomysł. 

- Ciekaw jestem, jaki? – mruczał Kot. 

Pies podniósł głowę, wyciągnął szyję i zawołał głośno: - Uuuuu, mała sroczka, grzecznie śpi, 

zamyka oczka. Hau – hau – hau, uuuuu, już dla sroczek pora snu. 

 

 
 

- Daj spokój – powiedział Kot, zatykając sobie uszy – przy takim wyciu nikt nie zaśnie. 



- Spróbuj razem ze mną – namawiała go Pies i próbował śpiewać jeszcze głośniej – 

dostaniemy niespodziankę. – Hau, hau, hau, księżyc świeci, zasypiają ptasie dzieci. Gwiazdki 

już mrugają z nieba, a Piesek kołysankę śpiewa. 

 

 

- Tego nie da się słuchać – miauknął Kot ze zjeżoną sierścią i czmychnął na drzewo. 

- Myślałem, że jesteś moim przyjacielem – warknął Pies. 

- To prawda, ale uszy mi więdną od twojego śpiewania – mruczał Kot, wdrapując się coraz 

wyżej i wyżej. 

 

 

 

- Zejdź proszę i posłuchaj  - namawiał go Pies – wydaje mi się, że coraz lepiej śpiewam. 

Pies poszczekiwał, warczał i ujadał coraz głośniej, a im głośniej to robił, tym wyżej Kot 

wdrapywał się na gałęzie. Gdy zobaczyła go Sroka, zabrała szybko swoje dzieci i przeniosła 

się na inne drzewo. 

- Wszystko mi popsułeś! – warknął rozgniewany Pies. – Teraz już nie dostanę niespodzianki, 



a tak dobrze mi szło. 

 

I tak od tej pory wszystkie psy na całym świecie głośno szczekają na widok każdego kota, a 

wszystkie koty na całym świecie uciekają na drzewo, by nie słuchać psiego śpiewania. 

 

 

 

Pytania do dziecka po wysłuchaniu bajeczki: 

 O czym była bajka? 

 Jak dawno temu żyli Pies i Kot? 

 Co robił Kot, kiedy Pies spał? 

 Co robił Kot, kiedy Pies kąpał się w rzece? 

 Za co Sroka obiecała niespodziankę? 

 Które zwierzę zaczęło śpiewać kołysankę dla małych sroczek? 

 Czy Kotu podobało się to, jak śpiewał Pies? 

 Co robił Kot, kiedy Pies śpiewał? 

 Co zrobiła Sroka, kiedy Kot wdrapywał się coraz wyżej na drzewo? 

 Jak skończyła się ta historia?  

 

 

 

 

 



Zagadki „Posłuchaj i zgadnij” 

Rodzic drukuje i wycina obrazki ze zwierzętami. Potem rozkłada je na dywanie, a następnie 

czyta zagadki słowne opisujące zwierzęta domowe. Dziecko odgaduje i wskazuje 

odpowiednią kartę obrazkową. 

Zagadki: 

Zagadka to będzie niedługa: 

wlazł sobie na płotek i mruga. (kot) 

Gdy wychodzisz z domu, 

on na Ciebie czeka. 

Kiedy wrócisz znowu, 

cieszy się i szczeka. (pies) 

Noszę pancerz na grzbiecie, 

w nim domek swój mam. 

Wolno spaceruję, 

choć cztery nogi mam. (żółw) 

Siedzi w klatce kolorowa 

i powtarza różne słowa. 

Choć to ptakom nie wypada, 

ona ludzkim głosem gada. (papuga) 

Nóg nie ma, więc nie chodzi 

ale jest żwawa, szybka. 

Gdzie się porusza? W wodzie. 

Dlaczego? Bo to jest… (rybka) 

 

 



 

 

 

 



Karta pracy: „Cienie zwierząt” 

 Dziecko dostaje wydrukowane karty pracy i kredki. Ma za zadanie połączyć linią zwierzątko 

z jego cieniem. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Piosenka „Jak rozmawiać trzeba z psem” 

https://www.youtube.com/watch?v=C2j3BhxIey0 

Na początek proponujemy posłuchać piosenki pt.: „Jak rozmawiać trzeba z psem”. 

Następnie czytamy dziecku wiersz J. Wybieralskiej „Mój przyjaciel”. 

 

„Mój przyjaciel” J. Wybieralska 

 

Dziś spotkałem go przypadkiem, 

Gdy do domu szedłem sam. 

Pomyślałem wtedy szybko, 

Ciepłą strawę jemu dam. 

Sierść miał białą pokręconą, 

Na ogonku plamki trzy. 

Jego brzuszek był chudziutki, 

Takie są bezdomne psy. 

Mój przyjaciel biega teraz, 

Tam, gdzie biegam zawsze ja. 

W nocy strzeże mego domu, 

Lubię mieć takiego psa. 

Choć to kundel, jakich dużo, 

To niezwykły z niego pies. 

Nie opuści mnie na chwilę, 

Przyjacielem moim jest. 

 

 

Pytania do dziecka po wysłuchaniu wiersza: 

 

 O jakim zwierzęciu był wiersz? 

 Co to jest strawa? 

 Jak wyglądał ten pies? 

 Co robił pies z wiersza? 

 Co to znaczy, że pies był bezdomny? 

 Co to znaczy, że pies jest kundlem? 

 Czy pies może być przyjacielem człowieka? 

https://www.youtube.com/watch?v=C2j3BhxIey0


Zabawa dydaktyczno-ruchowa „Pies i pan” 

Rodzic pyta i rozmawia z dzieckiem na temat: „Co robi właściciel wobec swojego psa?, jakie 

ma obowiązki?” (wyprowadza na spacer, karmi, czyści, bawi się z nim, głaszcze).  

Następnie rodzic wypowiada zaklęcie: „Hokus-pokus, czary-mary, chcę zobaczyć piesków 

chmary!”. Dziecko udaje, że jest pieskiem i czworakuje po dywanie, gdy rodzic gra wolno         

na jakimś instrumencie (np.: stuka w dno garnka). Na przerwę w dźwięku rodzic wydaje 

polecenia: „Pieski się bawią/biegają/skaczą/piją wodę/myją/śpią”. Zabawę przeprowadzamy    

5-krotnie, za każdym razem zmieniając czynność, którą ma wykonać dziecko- piesek. 

  

Praca plastyczna „Pies” (technika: origami proste z koła) 

 

Co potrzebne: 

 Wycięte 2 koła z brązowego papieru (średnica 7 cm) 

 Wycięte 2 koła z czarnego papieru (średnica 7 cm) 

 Wycięte 1 koło z białego papieru (średnica 7 cm) 

 Wycięte koła o średnicy 2,5 cm: 2 białe, 1 czarne, 1 czerwone 

 Kartka 

 Klej 
 

 

 

 

 

 



Co robimy: 

1. Wycinamy koła i szykujemy materiały. 

2. Układamy 2 duże, brązowe koła obok siebie, tak żeby się ze sobą stykały i 

przyklejamy je- to będzie głowa pieska. 

3. Na brązowych kołach przyklejamy 2 białe, małe koła- to oczy psa. Dorysowujemy 

kropki w środku białych kół. 

4. Poniżej brązowych kół układamy i przyklejamy białe, duże koło- to pyszczek psa.     

Na pyszczku przyklejamy małe, czarne koło- to nosek psa. 

5. Składamy na pół małe, czerwone koło i przyklejamy poniżej nosa- to usta psa. 

6. Składamy czarne koła na pół i przyklejamy z boku brązowych kół- to uszy psa. 

 

 

 

Piękny piesek gotowy! Jak ma na imię? 



Piosenka „My jesteśmy kotki dwa” 

https://www.youtube.com/watch?v=6pVKA31Ks_U 

 

1. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce 

w rytmie 2x1 

każdy z nas dwa uszka ma. / 2x - robienie uszek z dłoni i zginanie ich 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z nas dwa uszka ma.- robienie uszek z dłoni i zginanie ich 

 

2. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1 

każdy z nas dwa oczka ma. / 2x- wskazywanie na swoje oczy 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z nas dwa oczka ma.- wskazywanie na swoje oczy 

 

3. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1 

Każdy z nas wąsiki ma. /2x- układanie z placów wskazujących wąsów 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z nas wąsiki ma.- układanie z placów wskazujących wąsów 

 

4. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1 

każdy z nas pazurki ma. /2x- drapanie po dywanie 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z nas pazurki ma.- układanie z placów wskazujących wąsów 

 

5. My jesteśmy kotki dwa, - uderzanie o kolana i klaskanie w ręce w rytmie 2x1 

każdy z nas dwie łapki ma. /2x- pokazywanie dłoni i machanie nimi 

A-a-a, kotki dwa, - kiwanie głową na boki 

każdy z dwie łapki ma.- pokazywanie dłoni i machanie nimi 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pVKA31Ks_U


Zabawa ruchowa „Kotek na płotek” 

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie piosenki „My jesteśmy kotki dwa”. Na przerwę              

w muzyce wspina się na palce z rękoma w górze. Zabawę powtarzamy 5-krotnie, za każdym 

razem informując dziecko, żeby zmieniło sposób poruszania się np. na palcach, na piętach,         

z wysoko uniesionymi kolanami itp. 

 

 

 

Zabawa usprawniająca aparat artykulacyjny „Pijemy jak kotki” 

Rodzic daje dziecku talerzyk/miseczkę na który wylewa trochę wody. Dziecko ma za zadanie 

wypić wodę za pomocą języka – tak jak kotki. 

 

Do czytania: „Ciekawostki o kotach” 

„Koty domowe jedzą gotową karmę ale te, które żyją dziko i nie mają domu, same zdobywają 

jedzenie. Polują na myszy, szczury, czasem jaszczurki i żaby. Niektóre koty chętnie łowią 

ryby. W bajkach często widzimy, że koty piją mleko i rzeczywiście koty lubią mleko, jednak 

nie powinniśmy go im podawać, gdyż nie trawią zawartej w nim laktozy – mogą się po nim 

czuć źle. Do picia kotu należy podawać czystą wodę. 

Do ulubionych zajęć kotów należą: 

 spanie,  

 wygrzewanie się np. w promieniach słońca bądź w okolicy grzejnika,  

 drapanie i wspinanie się na wysokości do czego idealnie nadają się drapaki, 

 polowanie – koty to urodzeni łowcy, mają silną potrzebę polowania np. na myszy, 

 zabawy i pieszczoty – koty uwielbiają bawić się np. włóczką i lubią być przytulane i 

głaskane – ale uwaga – tylko wtedy kiedy to one mają na to ochotę. 

W domach i mieszkaniach koty załatwiają się do kuwety – w której odpowiednio często 

należy wymieniać żwirek, bo koty nie lubią brudu. 

Bezdomnym kotom możemy pomóc zostawiając uchylone okienko w 

piwnicy/komórce/szopie lub zostawiając w misce karmę dla kotów lub resztki jedzenia – 

oczywiście świeżego oraz wodę. Można także przygotować kartonowe pudełka wyścielone 

np. słomą lub starymi kocami, które ochronią koty przed zimnem i wiatrem.” 



 „Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 

 

 

 

1. „Duże i małe zwierzęta”- zabawa orientacyjno- porządkowa - dziecko biega po pokoju 

w rytmie dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce i hasło: „Duże zwierzę”, chodzi 

wolno na palcach. Na hasło: „Małe zwierzę”, chodzi w przysiadzie. 

 

2. „Pieski bawią się na łące”- zabawa z elementami czworakowania - dziecko chodzi lub 

biega na czworakach. Na hasło: „Łap muchę”, przewraca się na plecy i poruszając 

rękami i nogami „łapie muchę”. 

 

3. „Psy z piłkami” – zabawa ruchowa – dziecko otrzymuje małą piłeczkę i udaje zabawę 

psów: biega na czworaka wokół piłki, popycha ją jedną/drugą ręką lub nosem/głową. 

Zabawa trwa około 2 minut. 

 

4.  „Królicze skoki” – zabawa skoczna – rodzic pokazuje przysiad podparty i sprawdza, 

czy dziecko umie go wykonać. Dalej zadaniem dziecka są wyskoki w górę (5 razy) oraz 

z wyrzutem nóg do tyłu i z powrotem (5 razy). 

 

5. „Piórka” – ćwiczenie oddechowe –dziecko otrzymuje piórko, które próbuje, jak 

najdłużej utrzymać w powietrzu (na stojąco), operując wyłącznie oddechem. Zabawa 

trwa około      2 minuty, po czym dziecko siada w siadzie skrzyżnym i próbuje zrobić to 

samo (ok. 2 minuty). 

 

 

 

 

 

 

 



„Dbamy o nasze zwierzęta” 

Zabawa dydaktyczna „Co to za miejsce?” 

Rodzic pokazuje dziecku po kolei karty obrazkowe przedstawiające gabinet weterynaryjny, 

sklep zoologiczny i schronisko dla zwierząt. Po pokazaniu każdej z nich pyta: 

 Co to za miejsce? 

 Do czego służy? 

 Kto tam pracuje? 

 Kiedy i po co się tam wybieramy? 

 Gdy już wszystkie obrazki zostaną omówione pyta: 

 Co je łączy? (wszystkie miejsca są dla zwierząt) 

 Jak należy dbać o zwierzęta? (karmić, czyścić, bawić się z nimi, wychodzić na 

spacery, jeśli jest potrzeba do weterynarza) 

 Czego nie wolno robić zwierzętom? (kopać, denerwować, zaniedbywać, opuszczać) 

 Dlaczego nie wolno tego robić? (zwierzęta są istotami żywymi i odczuwają to) 

 

 



 

 

 



”Własny kąt” 

(Omówienie miejsc, w których zwierzęta domowe wypoczywają. Wzbogacanie słownictwa 

poprzez wprowadzenie terminów: akwarium, legowisko, klatka, drapak, terrarium.) 

Kto lubi tu spać? Powiedz czyj to domek? 

 

 

 

Zagadki słuchowe „Co słyszę?” 

Zadaniem dziecka jest wysłuchanie trzech odgłosów, a dopiero po tym wymienienie                      

w odpowiedniej kolejności, przypuszczeń do jakich zwierząt należały – jeżeli jest taka 

potrzeba rodzic odtwarza odgłosy jeszcze raz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OxAX19hac-8 – odgłosy psa 

https://www.youtube.com/watch?v=BFFP5qPuMKY  – odgłosy kota  

https://www.youtube.com/watch?v=DkMB_WGRkoY  – odgłosy papugi  

 

Po omówieniu miejsc dla zwierząt w domu oraz po zagadkach słuchowych, dziecko wykonuje 

kartę pracy: PUZZLE. Należy wydrukować całe obrazki, następnie wyciąć kolorowe 

elementy. Zadaniem dziecka jest ułożyć z nich cały obrazek na szarym tle. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OxAX19hac-8
https://www.youtube.com/watch?v=BFFP5qPuMKY
https://www.youtube.com/watch?v=DkMB_WGRkoY


 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Ćwiczenia matematyczne 

 
Ćwiczenie 1. 

„Wskaż zwierzę, które…” – zabawa dydaktyczna 
Rozkładamy przed dzieckiem obrazki przedstawiające zwierzęta domowe – na dywanie lub 

stole. Następnie mówimy do dziecka „Wskaż zwierzę, które…”  

1. Umie pływać. 

2. Nie ma nóg. 

3. Ma cztery łapy. 

4. Ma długie uszy. 

5. Lubi kręcić się na karuzeli. 

6. Mieszka w terrarium. 

7. Może powtarzać słowa. 

8. Ma wąsy. 

I prosimy, aby dziecko pokazało właściwy obrazek.  

Obrazki do ćwiczenia 1: 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie 2. 

Pomóż zwierzątkom znaleźć ich domki lub zabawki. 

 

 

 

Na koniec zapraszamy na film!  

Przygody kota Filemona pt.: „Jak pies z kotem” 

https://www.youtube.com/watch?v=Xek1kjdpavc 

https://www.youtube.com/watch?v=Xek1kjdpavc

