
 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTTEKA SZKOLNA POLECA 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOCIE ZABAWY 

Kot z Papierowego talerzyka 

 Do wykonania kota 

potrzebujesz: papierowy talerzyk, 

kolorowy papier, nożyczki, klej, pisaki 

lub farby. 

        Możesz samodzielnie malować 

poszczególne elementy kota lub możesz 

wszystko wyciąć z kolorowego papieru 

i poprzyklejać.  I kot gotowy! 

Kocie polowanie  

Do przygotowania zabawy będziecie 

potrzebować: włóczkę, dziurkacz, poniższe 

szablony, nożyczki i tekturę.                                          

Z tektury wycinamy odrysowane szablony 

i łączymy je ze sobą kawałkiem włóczki, długość 

dostosujcie do swoich potrzeb. 

Pora na zabawę… tak przygotowane rekwizyty 

rozkładacie na dywanie. Zadanie uczestników zabawy to jak 

najszybsze zwinięcie na główkę kota włóczki by w jak najkrótszym 

czasie „upolować” swoją myszkę! Wygrywa ten, kto zrobi to 

najszybciej! 

 

 

Maska kota do samodzielnego wykonania 

Maska kota do rysowania to fantastyczny pomysł na zabawę 

dla dzieci w każdym wieku. Podczas zabawy możecie użyć 

dowolnych materiałów oraz kolorów. Pełna kreatywność twórcza 

i kolorystyczna sprawi, że zajęcia będą wyjątkowe, a efekt zachwyci 

każdego  

Uwaga: Chcesz pobrać Maskę 

kota do druku?  

Kliknij w obrazek kota i wciśnij 

klawisz Ctrl. Przejdziesz na 

stronę, gdzie możesz pobrać 

maskę do druku 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/maska-kota-do-druku/


    



Kocia matematyka  

 

1. Ile kotów jest na 

obrazku?....................................................................................

..... 

 

2. Ile jest czarnych kotów na 

obrazku?.......................................................................... 

 

3. Ile kotów jest na 

dachu?.......................................................................................

...... 

 

4. Ile kotów jest na 

drzewie?....................................................................................

....... 

 

5. Ile kotów stoi obok 

drzewa?.....................................................................................

... 

 

6. Ile kotów stoi na 

ulicy?.........................................................................................

...... 

 

7. Ile jest białych 

kotów?.......................................................................................

......... 

 

8. Ile kotów patrzy przez 

okno?..................................................................................... 

 

Ile jest kotów z innym kolorze nich biały i czarny? 

………………………………… 



 

WYTURLAJ KOTA – ćwiczymy język angielski 

Do gry potrzebna będzie ta  plansza, kostka oraz czysta kartka 

dla każdego z Graczy. Gracze kolejno rzucają kostką i rysują 

części ilustracji znajdujące się w kolumnie pod daną częścią 

ciała kota. Narysować trzeba każdą część ciała kota 

DOKŁADNIE tak jak jest na planszy! Aby rysunek był 

skończony, trzeba przejść przez 5 etapów ( tyle ile części ciała 

ma każdy kot). Każdy KOT BĘDZIE INNY I WYJATKOWY! 

Teraz trzeba go jeszcze pokolorować, a może ozdobić? 

Wygrywa najładniej i najstaranniej wykonany rysunek kota! 

Źródła: https://przedszkolankowo.pl, https://mojedziecikreatywnie.pl/, 

https://pl.pinterest.com/,  https://dzieciakiwdomu.pl/, https://kobieta.gazeta.pl/ 

https://przedszkolankowo.pl/
https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://pl.pinterest.com/
https://dzieciakiwdomu.pl/
https://kobieta.gazeta.pl/


NOWY CYKL Z LEKTURĄ SZKOLNĄ ZA PAN BRAT 

Waldemar Cichoń „Cukierku Ty łobuzie” 

Geneza 

Cukierku, ty łobuzie! to książka 

wchodząca w skład serii autorstwa 

Waldemara Cichonia, opowiadającej 

o przygodach małego, psotnego 

kotka. Powieść ta jest pierwszą 

z ośmiu części i w 2017 roku została 

włączona w listę lektur szkolnych, dla 

klas I-III.  

Książka ukazała się w 2011 roku. 

Czas i miejsce akcji  

Akcja utworu toczy się współcześnie. 

Rozpoczyna się, gdy Cukierek ma 

kilka tygodni (osiem lub dziewięć), 

czyli jest wystarczająco duży, by zabrać go od kotki, a kończy – 

w dniu urodzin Marcela. Oba wydarzenia dzieli czas, w którym 

kociak podrasta tak bardzo, że z trudem mieści się pod komodą. 

Nazwa miejscowości, w której mieszka rodzina Marcela, nie jest 

podana. Akcja rozgrywa się przede wszystkim w domu. Cukierek 

odbywa też kilkugodzinną podróż po okolicy, odwiedza gabinet 

weterynarza i trafia na lodowisko, gdzie trwa się trening drużyny 

hokejowej Marcela.  

Narracja i język  

  Narratorem autor uczynił rezolutnego Cukierka, 

więc czytelnik obserwuje wydarzenia z perspektywy kota. Różnica  

między tym, jak świat postrzega kot, a jak ludzie jest w książce 

źródłem zabawnych sytuacji. Przygody przeżywane i opisywane  

przez samego Cukierka wywołują zawsze uśmiech u czytelnika. 

Wracający z fascynującej wycieczki zwierzak dziwi się, że jego 

swawole nagradzane są podwójną ilością karmy i deserem. Zabiegi 

pielęgnacyjne w gabinecie weterynaryjnym postrzega jako 

niezasłużone tortury. Droczy się z opiekunami, gdy z obolałym 

ogonkiem tkwi uparcie pod komodą, czekając na przysmak. 

Książka adresowana jest do młodego czytelnika, posługuje 

się więc prostym, jasnym językiem. Nie brak tu humoru. Codzienne, 

zwyczajne sprawy (ucieczka kota, zniszczenie ubrania) opisane są 

w niezwykle wesoły sposób. Przykładem są choćby rady, których tata 



udziela winnemu poszarpania swetra Cukierkowi: „(…) dobrze ci 

radzę (…) lepiej się teraz gdzieś zamelinuj. Zniknij, stań się 

niewidzialny, przefarbuj sobie futro, zmień tożsamość, wyjedź do 

rodziny”. 

Problematyka  

Pięknie ilustrowana książeczka to przede wszystkim zbiór scen 

z życia tytułowego kota Cukierka i jego 

ludzkiej rodziny. Jest to ciepła 

i zabawna opowieść o kocich psotach 

oraz wysiłkach opiekunów, by 

rozbrykanego pupila „wychować”. 

Cukierku, ty łobuzie! to również książka 

z głęboki przesłaniem. Autor podkreśla 

w niej ważne sprawy ponoszenia 

odpowiedzialności za zwierzę, nad 

którym sprawuje się opiekę 

 Autor zwraca uwagę na konieczność 

zapewnienia młodemu kotu właściwej 

opieki. Dlatego właśnie książkowy tata 

radzi domownikom, by uważali na pupila, otwierając drzwi domu, 

podkreśla konieczność umieszczenia na obroży numeru telefonu, 

odwiedzenia weterynarza w celu zaszczepienia i odpchlenia 

zwierzęcia.  

Książka uświadamia także, z jakimi sytuacjami wiąże się decyzja 

o posiadaniu kota, który, ze względu na wrodzoną ciekawość 

oraz  potrzebę polowania, może niszczyć sprzęty domowe.  

Rodzice Marcela, ludzie niezwykle troskliwi, wyrozumiali i cierpliwi, 

stają się wzorem do naśladowania dla każdego kociego opiekuna. 

Charakterystyka bohaterów 

Cukierek to młody kot - dachowiec, czyli 

europejski kot krótkowłosy. Jest synem należącej 

do pani Lusi kotki Landrynki. Z tego samego 

miotu pochodzą jego biało-czarna siostra Chałka 

oraz bracia – rudy Precelek i brązowy Karmelek. 

Sam jest pręgowany, ma długie wąsy 

i charakterystyczną plamkę na nosie. Ze względu 

na trudny charakter pani Lusia obawia się, że nie 

znajdzie dla niego domu. Twierdzi, że „jest 

kochany, ale to największy rozrabiaka i łobuz”. 

Gdy osiąga odpowiedni wiek, trafia pod troskliwą opiekę 

rodziców Marcela. W nowym domu okazuje się, że to rzeczywiście  

prawdziwy rozrabiaka. Jak każdy młody kotek jest ciekawy świata – 

chętnie opuszcza dom, by poznawać okolicę i  nowe miejsca.  

Jest także skory do zabawy, szczególnie jeśli towarzyszy mu 

Marcel. Ponieważ lubi skakać i ma ostre pazurki, często niszczy 

różne przedmioty, np. nowy sweterek mamy. Potrafi jednak, zgodnie 

ze swoim imieniem, być słodkim kociakiem i okazywać właścicielom 

przywiązanie, łasząc się im do nóg.  

To sprytne i zwinne zwierzę. Sporo trudności sprawia 

złapanie go. Cukierek potrafi także skutecznie zakamuflować się 

za meblami. Jest prawdziwym łasuchem. Uwielbia przysmaki, które 

kupuje mu pani domu, przede wszystkim ryby. 



 Pani Lusia jest właścicielką Landrynki, mamy Cukierka. Jest 

troskliwą opiekunką, okazuje kociakom czułość, chętnie się 

z nimi bawi. Uczciwie informuje rodziców Marcela 

o trudnym charakterze Cukierka. Odczuwa ulgę, gdy 

niesforny kociak zostaje przez nich przygarnięty. 

  

 Rodzice Marcela okazują się troskliwymi właścicielami 

młodego kota. Zdają sobie sprawę z tego, że posiadanie 

zwierzęcia to olbrzymia 

odpowiedzialność. Dbają 

o jego zdrowie i higienę. 

Troszczą się, by nie stała mu 

się krzywda. Są również niezwykle 

wyrozumiali – nie potrafią długo 

gniewać się na kociaka, który wciąż 

coś w domu niszczy. Właściwej 

opieki nad Cukierkiem uczą też syna. 

  

 Marcel to mały opiekun i najlepszy przyjaciel 

kocurka. To właśnie on, zaczepiony przez Cukierka 

w domu pani Lusi, przekonał rodziców do tego, by 

przygarnęli właśnie tego kotka. 

 Przywiązuje się do zwierzęcia, bardzo przeżywa 

jego ucieczkę, martwi się o nadepnięty ogonek. 

Chętnie bawi się z Cukierkiem, pozwala mu spać 

we własnym łóżku. Poświęca pupilowi wiersz, za który otrzymuje 

ocenę celującą.  

Marcel trenuje hokej na lodzie. Na lodowisko w weekendy wozi go 

tata. Ma wielu przyjaciół, więc jest zawiedziony, że na swoje urodziny 

może zaprosić jedynie dwanaście osób. 

  Weterynarz to sympatyczny okularnik. Jest gruby i łysy, nosi 

zielony fartuch. Jest delikatny i wyrozumiały. Życzliwie odnosi się do 

swoich pacjentów. Otacza Cukierka troskliwą opieką, choć kotek 

drapie go i gryzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan wydarzeń  

1. Wizyta rodziny Marcela w domu pani Lusi: 

a. decyzja o zabraniu Cukierka, 

b. rozmowa kociaka z mamą, pożegnanie. 

2. Pierwsze chwile w nowym domu – wskazówki taty dotyczące 

opieki nad zwierzęciem. 

3. Pragnienie wydostania się z domu.  

4. Ucieczka i spacer po okolicy. 

5. Rozpacz rodziny i kilkugodzinne poszukiwanie zguby. 

6. Powrót do domu, kolacja. 

7. Wizyta u weterynarza: 

a. konieczność złapania kota, 

b. szczepienie i zabiegi pielęgnacyjne, 

c. obrażenia lekarza i taty. 

8. Praca domowa Marcela – wiersz o Cukierku. 

9. Obserwowanie treningu Marcela. 

10. Nadepnięcie na ogon: 

a. udawane cierpienie, 

b. ryba na pocieszenie, 

c. przerażająca wizja wizyty u 

weterynarza. 

11. Zniszczenie nowego swetra mamy. 

12. Wigilijne popołudnie: 

a. strojenie choinki, 

b. zniszczenie drzewka i ozdób, 

c. konieczność zrobienia zakupów. 

13. Urodziny Marcela: 

a. zainteresowanie gości kotem, 

b. ukrycie się Cukierka, 

c. przejażdżka ciężarówką-wywrotką, 

d. zmęczenie kota. 



O Autorze  

Waldemar Cichoń (ur. 1974 r.) 

z wykształcenia jest politologiem 

(ukończył Wydziału Nauk Społecznych 

i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach), z zamiłowania – pisarzem. Silnie związany 

ze Śląskiem, gdzie się urodził i gdzie mieszka. Pracował jako 

dziennikarz w prasie lokalnej i regionalnej, obecnie zatrudniony 

w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach, zajmuje 

się wydawnictwami, promocją i reklamą. Poza literaturą interesuje 

się historią Górnego Śląska i muzyka. 

Prywatnie jest tatą Marcela i Macieja oraz właścicielem kota 

Cukierka, których uczynił bohaterami 

serii książek o niesfornym kocurze – 

„Cukierku, ty łobuzie!”, „Nie martw 

się, Cukierku”, „Popraw się, 

Cukierku!”, „Jak się masz, Cukierku?”, 

„Gdzie jesteś, Cukierku?”, „Dziękuję ci, 

Cukierku!”, „Co słychać, Cukierku?”, 

„Dasz radę, Cukierku!”. 

Z myślą o młodych czytelnikach powstały książki „Skrzat” 

oraz „Jeśli się zgadzasz, zaszczekaj dwukrotnie”.  

Historii swojego regionu poświęcił dwie pozycje : 

„Zdarziło sie na Ślonsku.  Łopowieści niysamowite niy ino dlo bajtli” 

oraz „Tam, kaj sie rodzom djamynty”. 

Jeśli chcesz posłuchać fragmentu lektury wciśnij klawisz 

ctrl i kliknij w obrazek! 

 

 

 

 

 

 

Chcesz sprawdzić ile pamiętasz z lektury? Rozwiąż test! 

Wystarczy wcisnąć  klawisz ctrl i kliknąć 

w obrazek! 

 

A może zagracie z koleżankami czy kolegami 

w LEKTUROWĄ RULETKĘ? 

Wciśnij klawisz ctrl i kliknij w obrazek! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PN2NBGpwI8
https://wordwall.net/pl/resource/7297739/polski/cukierku-ty-%c5%82obuzie
https://wordwall.net/pl/resource/817062/cukierku-ty-%C5%82obuzie

