
Koty małe i DUŻE.

1. Słuchanie piosenek o kotach:

Piosenka pt. „Kot” https://www.youtube.com/watch?v=tZUcCRzwHtY

2. Wysłuchaj opowiadania „Skąd się wzięły koty?” E. Lechowicz.

Niegdyś, przed wiekami, nie było w naszym kraju domowych kotów. Po lasach 
hasały dzikie i drapieżne, dużo od kotów większe rysie o wspaniałych futerkach i 
równie dzikie żbiki...
Prawdziwe koty mieszkały wtedy w Afryce. Pewnego razu prakot wybrał się na czele 
gromadki swoich krewnych na dłuższą wyprawę w nieznane. Kocie stado wyszło 
z olbrzymiego, niedostępnego lasu, zwanego dżunglą, i znalazło się na sawannie, czyli
ogromnej, trawiastej równinie, porośniętej tu i ówdzie drzewami i krzakami. Pasły się
tam tysiące dzikich zwierząt, a w sąsiedztwie czaiły się lwy i lamparty. Kotom nie 
bardzo odpowiadało takie towarzystwo, podążyły więc wzdłuż ogromnej rzeki o 
nazwie Nil. Rzeka płynęła przez pustynię, wśród skał. Koty żywiły się rybami, które 
łatwo było upolować w płytkiej wodzie przy brzegu. Po wielu dniach marszu dotarły 
do Egiptu. Tutaj, nad Nilem, rosły ogromne gaje roślin zwanych papirusami. Ludzie 
używali ich do sporządzania papirusu przypominającego nasz papier. Można było na 
nim pisać i rysować. W papirusowych gajach nad rzeką, w której nie brakowało ryb, 
koty poczuły się szczęśliwe.
Zatrzymały się tu na dłużej. W tym samym czasie mała egipska księżniczka wybrała 
się łodzią na przejażdżkę. Nagle dostrzegła na brzegu trzy prześliczne malutkie 
zwierzątka.
Baraszkowały, tarmosiły się i gryzły – udawały, że toczą walkę. Były same, ich mama 
poszła na polowanie.
– A to, co?! – wykrzyknęła z zachwytem księżniczka, która nigdy nie widziała kotów. 
Odpowiedziano jej, że są to małe, drapiące i gryzące stwory zwane kotkami, których 
nie można utrzymać w domu, bo zaraz uciekają. Księżniczkę ciekawiło jeszcze, czym 
się one żywią. Służąca powiedziała jej, że zapewne mięsem, a jeszcze chętniej 
mlekiem, ale skąd to mleko wziąć, skoro o nie w Egipcie trudno.
– Chcę zabrać te kotki do pałacu! Niech służba dostarczy zaraz odpowiednią ilość 
mleka.
Sama będę je karmiła! – Zdecydowała księżniczka i tupnęła nogą, aż łódź zakołysała 
się niebezpiecznie. Wioślarze wyszli na ląd, schwytali koty i w ten sposób trafiły one 
do pałacu. Początkowo kocięta gniewnie syczały i parskały, gdy tylko księżniczka 
usiłowała wziąć je na ręce albo choćby dotknąć. Wkrótce jednak zmęczone zasnęły. 
A gdy się obudziły, przed każdym stała miska z mlekiem. Wypiły mleczko do dna. 
Dopiero wtedy, syte i leniwe, pozwoliły się księżniczce dotknąć, pogłaskać, a nawet 
wziąć na ręce. Nie muszę wam mówić, że już na zawsze z nią pozostały. A wnuki 
kociąt księżniczki, oswojone i kochane przez wszystkich, trafiły w końcu także do 
naszego kraju. I tak, jak to było niegdyś, każdy kot staje się łagodny i kocha swoją 
panią, gdy dostaje mleczko. Pamiętajcie dzieci o tym, żeby było ono świeże 

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


i codziennie podane w czyściutkiej miseczce. Możecie wtedy być pewne, że kotek 
odwzajemni waszą miłość.

3. „Kot, jaki jest, każdy widzi” – spójrz na ilustrację kota. I spróbuj opisać jego wygląd:
-  jakiej jest wielkości?
- jakiego koloru ma sierść?
- jakie ma uszy?
- jakie ma łapy?

Jeśli masz swojego kota opisz jego wygląd  

4. Rodzina kotów. Koty to bardzo ciekawa rodzina zwierząt, do której należą nie tylko 
koty domowe. Spójrzcie na ilustracje, czy znacie takie duże koty? Spróbujcie nazwać 
koty, które widzicie na zdjęciach. 
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Odpowiedz na pytania:

- Gdzie żyją wielkie koty?

- Czym się odżywiają?

- Spróbuj opisać wybranego kota.

5. Wykonaj ćwiczenie w „Nowa Trampolina cz 4.” s. 31.

6. Praca plastyczno- techniczna „Mój kot” z dostępnych materiałów plastycznych np. 
papierowe talerze, rolki po papierze toaletowym, kolorowe kartki, bibuły, kredki itp. 
Zaprojektuj wybranego przez siebie kota.


