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Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to... Kolorowe 
książeczki 

1. Na początek przeczytajcie wspólnie wiersz o kotku. 
Jednocześnie rysujcie kota na kartce. Pod rysunkiem Rodzic 
pisze: KOT. Dzieci odpowiadają na pytania: 

• Z ilu liter składa się wyraz KOT?  

• Ile ma sylab?  

• Spróbuj sam napisać palcem wyraz KOT na tacy z ryżem/
piaskiem/ kaszą.  
„Kot”- Ewa Małgorzata Skorek  
Miły pyszczek, uszka małe, tu dwa oczka, a tu wąsy daję. 
Wyprężony grzbiet, nogi, teraz ogon długi.  
Oto kot, co myszki lubi.  

2. Poruszajmy się jak kot☺ 

Na hasło rodzica „Kotki biegają”- dzieci poruszają się na 
czworakach; „Kotki robią koci grzbiet” – Rodzic pokazuje, jak 
wykonać tzw. koci grzbiet, a dzieci naśladują;  
„Kotki piją mleczko z miseczki” – dzieci układają dłonie w 
kształt miseczki i naśladują picie mleka; 

„Kotki oblizują się i miauczą” – dzieci oblizują wargi i miauczą 
jak koty. 



3. „Jakatobajka?”–zabawadydaktyczna. 

Rodzic pokazuje obrazek kota w butach. Pyta dziecko: W jakiej 
bajce występuje ten kot? Rodzic opowiada dzieciom treść bajki 
lub czyta jej fragmenty. Proponujemy także odsłuchanie 
audiobooka bajki „Kot w butach”: 

https://www.youtube.com/watch?v=e8cMZt8ZwRw 
 

4. „Czy kot chodzi w butach?” – zabawa badawcza. 

Wspólnie obejrzyjcie ilustracje kotów: w Internecie, książkach, 
w encyklopedii, w gazecie. Porównajcie te obrazki z ilustracją 
kota z bajki „Kot w butach” 

• Czy koty chodzą w butach?. Dzieci swobodnie się 
wypowiadają na podstawie ilustracji kotów. Odróżniają 
elementy świata bajkowego od rzeczywistości. Opisują 
wygląd kotów.  

• Następnie rodzic stawia przed dziećmi zakryty pojemnik z 
kawałkami materiałów o różnej fakturze. Zadaniem dzieci 
jest wyszukanie materiału, który będzie przypominał w 
dotyku sierść kota. Dziecko wyciąga wybrany kawałek 
materiału i kładzie przed sobą, a następnie opisuje fakturę 
materiałów- czy jest miękki/ szorstki/ miły w dotyku, czy 
nie.  
Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to... 
spinacz- shark☺ Na pewno znasz piosenkę „Baby 
shark”. Stworzymy dziś takiego rekina w  
bardzo prosty sposób.  



• Czego potrzebujemy?  
Kolorowy papier ( niebieski , biały, czerwony ), klej, 
nożyczki, spinacz  

• Jak to zrobić?  
Z niebieskiego papieru technicznego wycinamy kształt 
rekina i rozcinamy wzdłuż na pół. Do każdej połówki 
doklejamy zęby. Połówki rekina przyklejamy do spinacza, 
a do dolnych zębów przyklejamy mała rybę. Gotowe ☺  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