
WSZYSTKIE ZADANIA ZAWARTE W KARCIE PRACY MOŻNA 

WYKONAĆ BEZ KONIECZNOŚCI DRUKOWANIA 

„Mój kotek” 

 To są koty. Jak myślisz, dlaczego tylko niektóre z nich można trzymać               

w domu? 

         TYGRYS 

        GEPARD 

       LEW 



    KOT „DACHOWIEC” 

     RYŚ 

     KOCIĘTA 



     PUMA 

    LAMPART 

    KOT  DOMOWY 

Poproś osobę dorosłą o przeczytanie nazw poszczególnych kotów. Klaszcz 

rytmicznie dzieląc te nazwy na sylaby. Ile jest sylab w poszczególnych 

wyrazach? 



 Posłuchaj wiersza. 

 

Chciał się bawić piesek z kotem, 

a kot schował się za płotem. 

Dziwne są pomysły kocie- 

o, przechadza się po płocie! 

 

Pies do budy prosi kota,  

bo męcząca dziś spiekota – 

kot wyskoczył na dach budy 

i wygrzewa ogon rudy. 

 

Gdzie jest kotek? – piesek nie wie, 

że kołysze się na drzewie! 

Kiepska z żalu pieska mina, 

bo na drzewa się nie wspina. 

 

Lecz cóż to? – Kotek się boi! 

Piszczy, miauczy, niepokoi. 

- Cóż on sobie wyobraża? 

Musiał zdjąć go z drzewa strażak! 

 

Odpowiedz na pytania: 

 - O jakich zwierzętach była mowa w wierszu? 

 - Po czym przechadzał się kotek? 

 - Po co kotek wskoczył na dach budy? 

 - Na co wspiął się kotek? 

 Zabaw się w kotka. Przechadzaj się po dywanie jak kot na czworakach. 

Na hasło: „Koci grzbiet” – oprzyj dłonie o podłogę i wyprostuj kolana. Na 

hasło: „Kotek myje się” – usiądź w siadzie klęcznym i ruchem rąk 

naśladuj jak się myje kot. Na hasło „Kotek śpi” – zwiń się w kłębek. 

 

 

 



 Rysuj paluszkiem po śladzie. Zacznij od strzałki. 

 

 



 Powiedz, gdzie znajdują się kotki. Pamiętaj o używaniu odpowiednich 

określeń: na, pod, przed, za, pomiędzy, w, obok, nad. 

 

 Koty lubią chodzić własnymi drogami. Zaproś rodziców na spacer. 

Wybierzcie się w Wasze ulubione miejsce. A może spotkacie na swojej 

drodze jakiegoś kota? 



 Spróbuj narysować kotka. Poniżej masz instrukcję jak to zrobić. Na 

koniec pokoloruj go. Pamiętaj, że rysunek zaczynamy od góry kartki. 

 



 A na koniec zaproś rodziców do gry „Wyturlaj kota”. Potrzebne Wam 

będzie kostka do gry, kartka papieru i kredka. 

 

MIŁEJ ZABAWY!  


