
 

Witamy i serdecznie Was pozdrawiamy:-) 

 

 

 

 
 

 

10  POPULARNYCH  RYB  OZDOBNYCH 

DO  AKWARIUM 

 
Hodowanie ryb ozdobnych staje się pasją coraz większej liczby miłośników zwierząt.         

Nic dziwnego, w końcu widok niezwykle barwnego podwodnego świata morskich stworzeń 

jest nie tylko fascynujący i hipnotyzujący, lecz także działa uspokajająco. Które ryby nadają 

się najlepiej do domowego akwarium? 

Wybór najpiękniejszych i najbardziej odpowiednich ryb do akwarium może szybko okazać się 

bardzo skomplikowany, zwłaszcza dla początkujących akwarystów. Świat akwarium jest tak 

różnorodny, jak różnorodni są jego mieszkańcy. Na rynku dostępne są dziesiątki gatunków 

ryb, jednak nie wszystkie nadają się tak samo do rodzimego akwarium. Wymagania 

względem pokarmu, roślin, oświetlenia czy jakości i temperatury wody są różne w zależności 

od gatunku ryby i powinny być uwzględniane przy wyborze współlokatorów akwarium. 

Ponadto musisz upewnić się, czy wybrane ryby będą ze sobą dobrze żyły. 

 

 



 

 

1. PAWIE  OCZKO -  numer jeden  w każdym akwarium 

 

 

                                     
                                    

  

Ta pochodząca z Karaibów słodkowodna rybka jest bez wątpienia najbardziej popularną 

rybką akwariową. Pawie oczko, bardziej znane pod nazwą gupik, uchodzi za rybę 

nieskomplikowaną w pielęgnacji i nadającą się optymalnie dla początkujących akwarystów. 

Wielobarwna rybka ozdobna o długości do 5 cm w swoim naturalnym środowisku żyje w 

ławicach i również trzymana w akwarium powinna być w grupie. Gupik rozumie się dobrze 

także z innymi gatunkami. Gupiki jedzą chętnie pokarm suchy, jak również żywy pokarm. 

 

 

2. BYSTRZYK  NEONOWY — rybka przyciągająca wzrok neonowymi kolorami 

 

 

                                    
                             



Za sprawą czerwonych i niebieskich neonowych pasów na ciele bystrzyka, stanowi on 

prawdziwą wizualną atrakcję w akwarium. Te niewielkie, pochodzące z obszaru Amazonki 

rybki słodkowodne, pływając wyłącznie w ławicy będą czuły się w akwarium komfortowo — 

powinny być trzymane z przynajmniej 10 przedstawicielami swojego gatunku — im więcej, 

tym lepiej. To samo tyczy się wielkości akwarium, które najmniej powinno mieścić 60 litrów 

wody. Bystrzyki neonowe najlepiej dopasowują się do innych małych rybek słodkowodnych z 

wód Ameryki Południowej. Z pielęgniczkami motylkowatymi tworzą swoistą symbiozę.   W 

środowisku naturalnym motylki Ramireza bacznie obserwują pływające w wyższych 

warstwach zbiornika bystrzyki, które ostrzegają je przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. 

3. ZMIENNIAK  PLAMISTY — kochająca harmonię, towarzyska rybka 

 

                                  
 

Podobnie jak gupik, zmienniak należy do jajożyworodnych rybek z rzędu 

karpieńcokształtnych. Zmienniak (platka) pochodzi z wód Środkowej Ameryki, jest bardzo 

towarzyski, wraz ze swoją ławicą najchętniej pływa pod samą powierzchnią wody.           

Jedna z ulubionych rybek ozdobnych występuje w wielu wariantach barwnych i dzięki 

niewygórowanym wymaganiom stanowi doskonałego podopiecznego dla początkujących 

akwarystów. Platka,  to niesłychanie harmonijny mieszkaniec akwarium, który dobrze dogada 

się z gupikami, zbrojnikami, kiryskami, ślimakami i innymi spokojnymi rybkami 

słodkowodnymi. W towarzystwie większych i bardzo żywotnych ryb, platki mogą być jednak 

nieśmiałe i wycofane. 

 

 

https://www.zooplus.pl/magazyn/akwarystyka/gatunki-ryb/bystrzyk-neonowy


 

 

 

4. BLACK  MOLLY  — elegantka w czerni 

 

                                 
 

 

Molinezja ostropyska,  to czarna rybka z wód Południowej i Środkowej Ameryki. Poprzez 

krzyżowanie z innymi odmianami hodowlanymi powstawały różne formy łusek i tak powstała 

Black Molly z małą, okrągłą płetwą grzbietową, o wielkości od 6 do 10 cm .                          

Te czarne jak węgielki ryby ozdobne uchodzą za wytrzymałe i łatwe w pielęgnacji, jednak 

kochające ciepło silnie reagują na zmiany temperatury oraz zmiany stopnia twardości wody. 

Black Mollys uchodzą za pokojowe ryby i dobrze dogadują się z wieloma innymi,             

także pokojowymi rybami ozdobnymi, na przykład gupikami, platkami, skalarami, 

kąsaczokształtnymi czy prętnikami karłowatymi. W towarzystwie większych ryb molinezje 

stają się bardziej nieśmiałe. 

 

 

 

5. KIRYSEK  PSTRY  — przyjaźnie usposobiona rybka z pancerzem i wąsami 

 

 

                                  
 



 

Kolejny popularny mieszkaniec naszych akwariów, należący do rodzaju Corydoras.      

Kiryski uwielbiają towarzystwo swoich krewnych, w ich przypadku zaleca się trzymanie       

w jednym akwarium kilku par z tego gatunku. Kirysek posiada gładkie, ponakładane na siebie 

wzajemnie płytki kostne, które ochraniają jego ciało od głowy po płetwę ogonową.               

Inną charakterystyczną cechą wyglądu kirysków są wąsy nad ustami, za pomocą których 

wyczuwają  zapachy i badają grunt. 

Ten gatunek daje się zintegrować z niemal wszystkimi rybkami ozdobnymi do akwariów 

słodkowodnych, na przykład kąsaczkokształtnymi, platkami, gupikami, tęczankowatymi, 

karpiowatymi i molinezajami. 

6. SYMPHYSODON — król rybek akwariowych 

 

 

                              
 

 

 

Majestatycznie wyglądająca słodkowodna rybka stawia dość wysokie wymagania względem 

jakości wody, jest dość podatna na infekcje bakteryjne i pasożytnicze. Akwarium z rybkami 

tego rodzaju musi być utrzymywane cały czas w higienicznej czystości. 

Żyjące dziko ryby z rodzaju Symphysodon w poszukiwaniu pożywienia plądrują dna 

zbiorników wodnych. Także w akwariach wykazują podobne zachowania, przeszukując 

(najlepiej) drobny piasek na jego dnie. 

 

 

 



 

 

 

7. Bojownik wspaniały (syjamski) — zawadiaka 

 

                           
 

 

Pochodzący z wód Kambodży oraz Tajlandii bojownik syjamski jest bez wątpienia jednym z 

najbardziej barwnych gatunków pośród błędnikowców. Pierwotna czerwono-brązowa barwa 

żyjącej w naturalnym otoczeniu rybki w wyniku starań hodowlanych ewoluowała w 

różnorodny sposób — od czerwieni po błękity sięgające aż po końce różnej długości płetw 

ogonowych. Nazwa gatunku wynika z zachowania jego przedstawicieli — często 

agresywnego, zwłaszcza między samcami, ale również samic względem samców. Bojowniki, 

walcząc oskubują sobie wzajemnie płetwy i walczą tak długo, dopóki przeciwnik nie skona. 

W akwarium powinien być więc trzymany jeden osobnik. Trzymanie pary poleca się bardziej 

doświadczonym akwarystom, ponieważ wymaga to nieco specjalistycznej wiedzy. 

Samiec z jedną lub kilkoma samicami bojownika dobrze czują się w towarzystwie ryb 

sumokształtnych, platek, kąsaczkokształtnych, prętników karłowatych i tęczankowatych. 

Należy zrezygnować z gatunków ryb agresywnych i hektycznych. Tak samo unikać należy 

hodowania w jednym akwarium z bojownikami ryb długopłetwych, na przykład gupików, 

ponieważ samce bojownika mogą traktować je jako potencjalnych konkurentów i wdawać się 

z nimi w bójki. 

W przeciwieństwie do większości innych ryb te z podrzędu błędnikowców posiadają nie tylko 

skrzela, ale również drugi organ służący im do oddychania powietrzem. Dzięki temu     są w 

stanie przetrwać w wodach ubogich w tlen. Ponadto uchodzą za wytrzymałe i łatwe        w 

pielęgnacji. 

 



 

8. SKALAR  — jedyny taki w akwarium 

 

                            
 

 

Skalary, zwane także żaglowcami, rzucają się w oczy ze względu na przypominający właśnie 

żagle kształt ciała, który zawdzięczają długim płetwom grzbietowej i odbytowej.           

Skalary zachwycają nie tylko niezwykłym kształtem ciała, lecz również imponują rozmiarami 

— osiągają długość do 15 cm i wysokość do 25 cm z płetwami. Odpowiednio duże powinno 

być także więc akwarium dla tych ryb. Względem wody i pokarmu skalary nie stawiają 

wysokich wymagań, dlatego uchodzą za bardzo łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu. 

Skalary występują w przeróżnych odmianach hodowlanych różniących się od siebie 

kształtami i barwami. Skalary są wszystkożerne, nie są wybredne względem pożywienia.      

W ich przypadku zaleca się szczególną kontrolę ich diety, by nie doszło do przekarmienia. 

 

 

9. MOTYLEK  RAMIREZA — subtelna rybka o szczególnych wymaganiach 

 

 

                             
 

 



Motylek Ramireza, zwany również pielęgniczką motylową oraz pielęgniczką Ramireza, 

uchodzi za przyjaznego i delikatnego mieszkańca akwarium, który nie pasuje charakterem   

do gatunków żywotnych czy agresywnych. W naturalnym obszarze występowania, bogatych 

w roślinność wodach Wenezueli i Kolumbii, żyją zwykle parami i razem troszczą się               

o potomstwo. Również w akwarium motylki Ramireza powinny być trzymane w parach. 

Najlepiej żyjące przy powierzchni kąsaczokształtnymi i wylęgającymi w ukryciu 

pielęgnicowatymi. Socjalizacja z innymi żywotnymi słodkowodnymi rybami może być 

natomiast problematyczna. 

 Motylek Ramireza uchodzi za wrażliwą rybkę akwariową, która wysokie wymagania stawia 

zwłaszcza względem wody. Ryby te potrzebują miękkiej wody o niskim udziale azotyny         

i niezmiennie wysokiej jakości, czystej wody. Jako właściciel rybki tego gatunku musisz 

zwracać szczególną uwagę na regularną wymianę wody (oczywiście nie całości). 

 

10. DANIO  PRĘGOWANY — klasyk każdego akwarium 

 

 

                               
 

 

Te żywotne, kochające pływać rybki cieszą się niezwykłą popularnością wśród akwarystów 

na całym świecie. Także osoby początkujące w dziedzinie akwarystyki z pewnością dadzą 

sobie radę w utrzymaniu tej niewymagającej rybki, która doskonale czuje się w towarzystwie 

wielu innych gatunków słodkowodnych rybek. Swoją nazwę danio pręgowany zawdzięcza 

ciemnoniebieskim pręgom przebiegającym poziomo wzdłuż jego całego ciała. Te niewielkie, 

smukłe rybki żyją w ławicach i cenią sobie przestrzenne akwaria o delikatnym prądzie. 

 

Poza wymienionymi powyżej dziesięcioma gatunkami ryb ozdobnych istnieje jeszcze 

niewyobrażalna ilość gatunków nadających się do słodkowodnego akwarium.                  



Zanim wybierzesz się do najbliższego punktu z akwarystyką i kupisz kilka rybek                 

do swojego akwarium, zaplanuj dokładnie jakie gatunki chciałbyś w nim hodować. Za tym 

idzie wymagana dla danych gatunków wielkość akwarium, temperatura i jakość wody oraz 

inne warunki konieczne do spełnienia. Nie wszystkie słodkowodne gatunki nadają się 

automatycznie do życia razem, w jednym akwarium. Warunkiem zasadniczym                      

do harmonijnego życia rybek w akwarium jest wybór odpowiednich gatunków, dzielących     

te same wymagania względem przede wszystkim jakości i temperatury wody oraz jej wartości 

pH, roślinności i oświetlenia. Ponadto zdecydować się należy na gatunki, które preferują 

pływanie w różnych warstwach akwarium, i które pasują do siebie usposobieniem. 

                    

 

  

https://www.zooplus.pl/shop/rybki/akwaria_dla_ryb?magid=41054


 PIOSENKA 

„BALLADA  O  ZŁOTEJ  RYBCE” 

 

Link do piosenki : 

https://www.youtube.com/watch?v=jG3k2vJ3U

Ss 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jG3k2vJ3USs
https://www.youtube.com/watch?v=jG3k2vJ3USs


PRACA  PLASTYCZNA 

„RYBKI  WIELOFUNKCYJNE” 

 

 

 

                    
 

      

 

 

 

 Potrzebne materiały : 

• CiastoPlasto (najlepiej wybrać ten zestaw, w którym dodatkowo załączone są 

akcesoria takie jak brelok, czy magnes) 

• okrągłe cekiny 

• sznurek lub nitka 

• nożyczki 

• wykałaczka 

 

Wykonanie : 

 

Zaczynamy od ugniatania, wałkowania i rozciągania. Czyli to co miłośnik mas plastycznych 

lubi najbardziej ☺  Z CiastoPlasto formujemy kształt rybki. Aby ułatwić sobie trochę pracę, 

elementy takie jak płetwy możemy ulepić najpierw osobno, a następnie dołączyć do całości. 

Masa bardzo łatwo przykleja się do siebie, więc nie będzie problemu z odpadaniem 

mniejszych elementów. 



                                 
 

 

 

Za pomocą wykałaczki nadajemy wszystkim płetwom bardziej rzeczywisty kształt.     

Wystarczy przyłożyć ją w paru miejscach i delikatnie przeciągnąć, tworząc tak jakby wąskie 

wgniecenia. 

 

 

 

                                
 

 

 

Czas na trochę więcej błysku. Naszymi rybimi łuskami będą cekiny. Mogą być w jednym 

kolorze lub kolorowe. Cekiny wciskamy w jeszcze nie zaschniętą masę na skos, pamiętając, 

aby odległość między nimi nie była zbyt duża. Jeśli jednak  ta metoda jest zbyt uciążliwa      

dla Was możecie na początku wkładać cekiny pionowo, a na koniec przygładzić wszystkie 

tak, aby bardziej przylegały do masy.        

 



 
 

 

 

Jeżeli niektóre rybki są przeznaczone do zawieszki, to pamiętajcie o zrobieniu dziurek            

na wylot za pomocą wykałaczki. 

 

 

 

 

                              
 

 

 

Pora na detale. Sięgamy ponownie do masy plastycznej i formujemy oczka oraz uśmiech. 

Gotowe elementy przyklejamy do rybek. 



                             
 

 

 

Ostatni etap to oczekiwanie, aż masa zaschnie. Po tym czasie możemy montować nasze 

wybrane akcesoria. Do wyboru -   magnes, brelok i zwykły sznurek. 

 

 

 

 

                              

                             



                              

 

  



CIEKAWOSTKI O PIESKACH 😊 

 

1. Psom jest dużo łatwiej 

nauczyć się poleceń 

mówionych, jeśli są 

one wydawane w 

połączeniu z gestami.  

 

2. Psy potrafią zauważyć, kto 

dla ich opiekunów był niemiły i 

umieją chować urazę. 

 



3. Psy w stadzie są 

bardziej skłonne do 

ścigania i polowania niż 

pojedynczy pies na 

własną rękę. Dwa psy 

wystarczą do stworzenia 

stada.  

 4. Norsk Lundehund jest jedynym 

psem, który ma po sześć palców 

na każdej łapie. 

 

 

5. Wszystkie szczenięta rodzą się głuche. 

 

 

  

 



6. Psy rasy Husky są zakazane na Antarktydzie od 1994 roku. 

 

 

 

7. Najstarszą znaną rasą psów jest prawdopodobnie Chart 

perski – pierwotnie wyszkolony przez Egipcjan. 

 

 

 

 

 

  



8. Dotyk jest pierwszym zmysłem, który rozwija się u psa. 

Całe ciało, łącznie z łapami, pokryte jest wrażliwymi na 

dotyk zakończeniami nerwowymi. 

 

 

 

 

Memo „mój dom” – dopasuj zwierzątka do ich domów. 

https://learningapps.org/watch?v=phyri617c20 

 

  

https://learningapps.org/watch?v=phyri617c20


5 nieoczywistych ciekawostek o chomikach 

 

 

Chomiki to jedne z najczęściej spotykanych w naszych domach zwierząt. Są małe, ładne, 

słodkie, a ich hodowla nie przysparza wielkich problemów. Dzięki temu połączeniu może je 

mieć niemal każdy i dlatego właśnie tak często zostają pierwszym zwierzątkiem domowym 

dzieci. Dzisiaj opowiemy o tym, co przeważnie umyka naszej uwadze, kiedy myślimy o 

chomikach. 

 

1. Istnieje ponad 300 gatunków chomików 

Mogłoby się wydawać, że chomik to chomik, jednak okazuje się, że istnieją setki gatunków. 

Najczęściej wybieranymi do hodowli w naszych domach są: chomiczek syryjski, chomicznik 

malutki, chomik chiński, chomicznik dżungarski i chomicznik zabajkalski. 

Warto zwrócić uwagę na wymienione nazwy. Część z nich to chomiki, część chomiczki, a 

część chomiczniki. Nie ma tu miejsca na pomyłkę, to zupełnie poważne i naukowe nazwy 

podrodzin chomikowatych. Spośród tych rzadziej spotykanych w naszych domach znajdą się 

także chomce, chomiczaki, czy lasochomiki. 

Żeby było jeszcze ciekawiej, chomiki to tylko część zwierząt chomikowatych, a wszystkich 

chomikowatych znamy niemal 600 gatunków. Ta liczba oszałamia i uświadamia nam, że w 

niemal każdej części świata w naturze można spotkać całą mnogość rodzajów tych małych i 

pociesznych gryzoni. 



2. Najczęstsze śmiertelne błędy w hodowli chomików to podawanie im niewłaściwego 

pokarmu, który… czasem nawet nie jest pokarmem 

Chomiki nie wymagają dużo uwagi, radzą sobie spokojnie w temperaturze pokojowej i jedzą 

wszystko, co im damy. Niestety. Najczęstszymi błędami w hodowli chomików jest 

pozostawianie im nieodpowiedniego pokarmu, takiego jak sałata, cebula, fasola, owoce z 

pestkami, cytrusy, czy słone orzeszki. Dzieci często też dają im słodycze i chipsy, a w 

skrajnych przypadkach rzeczy, które wcale nie są do jedzenia. Mowa tutaj o ozdobach 

domków i klatek z koralików, czy plasteliny. Chomiki są naprawdę łakome i są w stanie to 

zjeść, co może doprowadzić nawet do ich śmierci. 

Dlatego należy uważać na to, co znajduje się w zasięgu chomika i unikać małych 

przedmiotów, które mogłyby zostać połknięte. 

Chomiki jednak potrzebują też czegoś, na czym będą ścierały zęby. Tutaj z pomocą 

przychodzą gotowe produkty ze sklepów zoologicznych, które można zastąpić także gałązką z 

drzewa owocowego, albo gałązką orzecha włoskiego. To jedyne przedmioty, które chomik 

będzie gryzł, a które mu nie zaszkodzą. 

 

3. Jeśli samiczka po porodzie nie będzie miała dobrych warunków i spokoju, to zje swoje 

młode 

To rzecz, o której należy bezwzględnie pamiętać, zanim zdecydujemy się na rozmnożenie 

chomików w hodowli. Chomiki mogą rozmnażać się w każdych warunkach, jednak aby 

młode chomiki miały szansę na przeżycie, należy zapewnić matce sto procent wygody i, co 

najważniejsze, spokoju. Jeśli samica odczuje, że może brakować jej pożywienia, czy wody 

lub kiedy będzie niepokojona przez człowieka (branie na ręce, wyjmowanie z klatki, próby 

zabawy) to może zdecydować o tym, aby zjeść własne potomstwo. 

Dzieje się tak, ponieważ samice chomików są tak zaprogramowane i tym sposobem nie tracą 

siły i energii na wychowywanie niepewnego miotu. Wiedzą, że rozmnożyć się mogą w każdej 

chwili, więc poczekają na tę z lepszymi warunkami. 

Kanibalizm zawsze wydaje się okrutny, jednak w tym przypadku ma sens. 

4. Chomiki jedzą mięso! 

Te pocieszne gryzonie kojarzą nam się z mieszankami gotowych karm, składającymi się 

głównie z ziarenek, a także z warzywami, takimi jak marchewka. Chomiki są jednak 

wszystkożerne i aby uzupełnić białko, należy podawać im posiłki mięsne. 



Mogą to być owady, takie jak bardzo popularne larwy mącznika, ale także gotowane bez soli, 

a następnie wysuszone mięso. 

Karmienie chomików wyłącznie ziarnami może źle wpłynąć na ich rozwój i prowadzić do 

wielu chorób. Dlatego warto przygotować im jak najbardziej urozmaiconą dietę, z 

niewegetariańskimi posiłkami włącznie. 

5. IKEA produkuje jedną z najpopularniejszych na świecie klatek dla chomików 

Jeśli nie przypominasz sobie jakiejkolwiek klatki z Ikei to nic dziwnego. W rzeczywistości 

chodzi o zwyczajne plastikowe pudełko SAMLA, które wcale nie zostało stworzone dla 

zwierząt. Z założenia służy po prostu do przechowywania wszystkiego, co nam wpadnie do 

głowy. Okazuje się jednak, że ma doskonałe rozmiary dla chomików i innych niewielkich 

zwierząt. Takie pudła często wykorzystywane są nawet przez profesjonalistów, którzy zajmują 

się zwierzętami np. w azylach na całym świecie. 

Producent przypomina, że w pudłach nie powinno się trzymać dzieci, a przynajmniej trzeba 

pamiętać o pozostawieniu im odpowiedniej wentylacji. 

To zadziwiające, że każdy z nas jest w stanie kupić chomika w sklepie zoologicznym i z 

powodzeniem włożyć go do pudełka z Ikei, jednak okazuje się, że za utrzymaniem i 

odpowiednią hodowlą tego małego i “prostego w obsłudze” zwierzątka stoi kilka faktów, o 

których dziś opowiedzieliśmy, a o których nie każdy wie. Warto dzielić się taką wiedzą, 

zanim ktoś z naszych znajomych przyniesie do siebie takiego małego i słodkiego przyjaciela 

domu. 

  

 

 

 



 

 

Wyszukaj rasy psów.... 

 

 

 



Jak wyczarować zabawkę z rolki papierowej? 

To już najprostsza wersja kociej zabawki dla 

tych wszystkich leserów co to twierdzą, że 

antytalencia i nic zrobić nie potrafią. Biedny 

ten kot co z takim musi mieszkać. 

  



Warsztaty kulinarne na weekend:) 

 

 

 

Uśmiechnięte kotki – ciasteczka pełnoziarniste bez masła i cukru 
(dla dzieci) 

150 g serka mascarpone 

80 g stewii w kryształkach lub pudrze 

350 g mąki orkiszowej pełnoziarnistej 

1 jajko 

2 łyżki mleka 

2-3 łyżki kwaśnej śmietany 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

Dodatkowo: czekolada biała lub gorzka do dekoracji 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki umieścić w misce i zagnieść gładkie, elastyczne 
ciasto(w razie potrzeby można dosypać mąki lub dodać nieco więcej 
mascarpone). Rozwałkować na grubość ok. 3-4 mm i wycinać 
ciasteczka(najlepiej przy użyciu foremki w kształcie kota), ułożyć na blaszce 



wyłożonej papierem do pieczenia i piec ok. 15 minut w 180 stopniach. 
Po wystudzeniu udekorować ciasteczka roztopioną w kąpieli wodnej czekoladą. 

Przepis na racuszki, mini naleśniki z kotkiem 

 

 

Co będziesz potrzebować, żeby upiec naleśniki z kotkiem: 

na ciasto naleśnikowe 
-2 szklanki mąki 
-1 szklankę mleka 
-1 jajko 
-1/4 szklanki cukru 
– łyżeczkę oleju 
-1/4 szklanki wody gazowanej 

+ do dekoracji 
– banan 
– trochę marmolady śliwkowej 
– kawałek żółtego sera 
– truskawka 
– jagody 



– cukierki-kable z lakrycy 
– małe groszki z czekolady 

 

Wykonanie: 
Do miksera wsypujemy mąkę, cukier, dodajemy 1 jajko, mleko i na 
koniec kilka kropel oleju. Można dodać też trochę wody gazowanej, 
wtedy naleśniki będą bardziej puszyste. Wszystko miksujemy do 
uzyskania jednolitej masy. 

Następnie smażymy małe naleśniki. 

Potem robimy kotki. 

Smacznego i wesołej zabawy! 

 

  



Praca plastyczna- Papuga Z Talerzyka 

 

 
 
 

Materiały i przybory: 

papierowy talerzyk 
nożyczki 
farby, pędzel, podkładka 
białe kółeczko i marker lub duże, ruchome oczko 
bibuła 
klej 
zszywacz biurowy 

 
 

 

1. Papierowy talerzyk przecinamy na pół, malujemy farbami, pozostawiamy do              
wyschnięcia. 

https://www.ceneo.pl/45093085#cid=1601&crid=256229&pid=1320


 

2. Bibułę tniemy na paski a następnie przyklejamy z tyłu niebieskiej połowy talerzyka. 

 

 
 
3. Papierowe talerzyki sklejamy by uzyskać ciało papugi. Nasz klej słabo trzymał więc 
dodatkowo spięłam elementy zszywaczem biurowym. 

4. Z papieru wycinamy kółko na oko, malujemy czarnym markerem źrenicę i przyklejamy 
na głowie papugi. 



 

I GOTOWE 
 

 
 

 

 



Bajka o kotku – Powitanie kotka Szarusia 

Bajka o kotku “Powitanie kotka Szarusia” została też nagrana. 

Bajkę czytaną możesz ściągnąć tutaj. 

Na początku było wokół całkiem ciemno. Ta ciemność była miękka i 
gdzieniegdzie szeleszcząca w dotyku. Do tego wszystko kołysało się i 
czasami lekko podskakiwało. Kotek otworzył oczy i próbował zorientować 
się gdzie jest. Wyciągnął jedną łapkę i sprawdził jak daleko może sięgnąć. 
Potem zrobił to samo z drugiej strony. 

Wydawało mu się, że jest w niezbyt dużym pudełku, takim jak na buty. Było 
one chyba wyłożone jakimś miękkim materiałem. Po chwili zorientował 
się, że jest tutaj tylko kilka malutkich dziurek przez które wpadało 
odrobina światła i trochę świeżego powietrza. Próbował wyjrzeć przez 
nie, ale były zbyt malutkie. 

Odetchnął więc tylko głęboko i położył się na miękkim posłaniu czekając 
nieruchomo co będzie dalej. Przymknął oczka i wsłuchał się w dźwięki 
dookoła. Słyszał burczenie silnika samochodu i przytłumione głosy 
dochodzące z zewnątrz. Leżał oddychając spokojnie i w końcu zasnął. 

Obudziło go skrzypienie i nagłe szarpnięcie pudelka do góry. Pokrywa się 
otworzyła i zalało go światło tak mocne, że aż musiał przymknąć oczka. 
Gdy je po chwili otworzył zobaczył nad sobą kilka przyglądających mu się 
ludzkich twarzy. Ten ruch i światło tak go wystraszyło, że pierwsze co 
zrobił to jak najszybciej wyskoczył z pudełka i zaczął uciekać. Zaraz obok 
stała kanapa pod którą było trochę zacienionego miejsca. Wpadł tam jak 
najszybciej i wcisnął się w kącik w rogu pokoju. 

– Szaruś! Szaruś! – usłyszał łagodny głos – Nie bój się! Teraz będziesz 
mieszkał u nas. Na pewno Ci się tutaj spodoba. 

Zobaczył głowę chłopca, która zaglądała do niego. 

https://bajki-zasypianki.pl/bajki-czytane


– Zostaw go na razie w spokoju. Niech się najpierw przyzwyczai do 
nowego miejsca – powiedział inny głos. 
– Dobrze Mamo – powiedział chłopiec i zniknął kotkowi z oczu. 

Zrobiło się cichutko. W kąciku było ciepło i spokojnie więc na razie sobie 
tylko leżał bez ruchu w tym miejscu i nie zamierzał nigdzie chodzić. 
Przymknął oczy i zastanawiał się co dalej. Właściwie mógłby tutaj zostać 
na noc, tylko że robił się już trochę głodny. 

Gdy po jakimś czasie otworzył oczy zdziwił się bardzo. Zobaczył obok 
innego kota – rudego, sporo starszego od niego, o pięknych zielonych 
oczach. 

– Cześć! Ja jestem Mruczek – usłyszał 
– A ja jestem Szaruś – przedstawił się w dalszym ciągu trochę zaskoczony 
– Co będziesz tutaj tak siedział. Jak chcesz to Ci pokażę cały dom i 
przedstawię wszystkich – zaproponował tamten 

Szaruś zgodził się i wyszli razem spod kanapy. Rozejrzeli się po pokoju i 
zobaczyli najpierw jakiegoś Pana siedzącego na fotelu i czytającego gazetę. 

– To jest Tata, Wojtek – jego często nie ma bo wychodzi rano do pracy i 
wraca dopiero wieczorem. Za to jest najcieplejszy. Jak będziesz chciał się 
ogrzać i podrzemać to najlepiej przyjść i położyć mu się na kolanach. On 
Cię wtedy na pewno pogłaszcze. To jest dla mnie najlepszy sposób na 
spędzenie wieczora – Mruczek mówiąc to uśmiechnął się i przeciągnął. 

– A teraz chodźmy do najważniejszego miejsca w każdym domu, do kuchni. 
– Mruczek ruszył kołyszącym się i dostojnym krokiem w kierunku drzwi. 
– W tym miejscu zawsze jest coś dobrego do zjedzenia i dobra okazja by 
sobie pomruczeć. 

Szaruś zobaczył tam stojącą Panią, która zajęta była krojeniem czegoś na 
szerokim stole. 

– To jest Mama, Kasia – jeżeli będziesz głodny to zawsze możesz przyjść do 
niej i poocierać się o jej nogi. Na pewno coś się dla Ciebie znajdzie. 



W kuchni na podłodze przy szafce stała miseczka z pięknie pachnącym 
jedzeniem. Szaruś zaczął pałaszować je tak, że aż mu uszy się trzęsły. Był 
tak głodny, że zapomniał zaraz o bożym świecie i napełniał sobie tylko 
brzuszek smakowitymi kąskami. Nawet nie zauważył gdy podeszła do 
niego dziewczynka i postawiła przy nim miseczkę z ciepłym mleczkiem. 

– Cześć kotku! Ja jestem Magda – powiedziała głaszcząc go delikatnie po 
futerku. To było bardzo miłe. A mleczko przepyszne. 

Potem doszedł jeszcze chłopczyk, ten sam którego widział wcześniej 
zaglądającego pod kanapę. Od razu chciał wziąć go na ręce, ale Magda go 
powstrzymała. 

– Zostaw go na razie! Jeszcze się do nas nie przyzwyczaił. Możesz go w ten 
sposób wystraszyć i znowu ucieknie pod kanapę – powiedziała. 
– Bardzo dobrze mówi – pomyślał – na razie to ja jeszcze chcę poznać 
resztę domu i domowników. 

Ruszyli we dwóch na dalsze zwiedzanie. Oglądali łazienkę i drugi pokój. 
Dochodząc do jednych drzwi Mruczek zatrzymał się nagle i powiedział: 

– Chcę Cię ostrzec! Zobaczysz teraz coś co Cię bardzo zdziwi, a pewnie i 
wystraszy. Ale proszę Cię – nie uciekaj tylko stój spokojnie i rób tylko to co 
ja. Dobrze? 

Szaruś kiwnął łebkiem trochę niepewnie i zatrzymał się gotowy na 
wszystko. Drzwi przed nimi uchyliły się i wypadł przez nie nieduży 
kudłaty pies o długich uszach. Natychmiast skoczył w ich stronę jakby 
chciał na nich napaść. Szaruś w pierwszej chwili już chciał rzucić się do 
ucieczki. Zobaczył jednak, że Mruczek stoi w miejscu zupełnie 
nieruchomo. Po chwili nawet uniósł ogonek prosto w górę. A tak koty robią 
wtedy gdy są zadowolone i kogoś lubią. Było to bardzo dziwne – przecież 
to był pies!!! A wszyscy wiedzą, że psy ganiają koty, a koty unikają psów 
kiedy tylko mogą. 

– Przedstawiam Ci Kropkę! Czasami potrafi być nieznośna, ale ma dobre 
serce i jest kochana. Wy też na pewno się polubicie. Chciałaby się bawić, 



ale zwykle w zabawy, za którymi my koty nie przepadamy. Ale może Ty, 
młody będziesz się lepiej z nią dogadywał – dodał z uśmiechem. 

To wszystko było takie niesamowite. Ale Szaruś widział tyle niezwykłych 
rzeczy tego dnia, że już niewiele mogło go zdziwić. Potem poszli jeszcze 
razem do sypialni gdzie były przygotowane już posłania – dla nich 
obydwu. Wyglądały na bardzo wygodne i aż zapraszały do tego by się na 
nich wygodnie ułożyć. Szczególnie, że to był już późny wieczór i najwyższy 
czas by pójść spać. 

Gdy Szaruś leżał już na swoim kocyku czuł jak oczy mu się same zamykają. 
Tyle się działo tego dnia, że teraz chciał już tylko spać. Oddychając 
spokojnie, zwinięty w miękki kłębek przypominał sobie wydarzenia dnia. 
Podróż samochodem w pudełku, potem chowanie się pod kanapą. 
Uśmiechnął się do siebie na myśl o Mruczku. Miał teraz wspaniałego 
przyjaciela. Tak ładnie mu pokazał cały dom i przedstawił domowników. 
Wszyscy byli dla niego tacy mili. Przypominając sobie jak przytulali i 
głaskali go aż przeciągnął się zadowolony. 

Było mu cieplutko i leżał już całkiem bez ruchu. Brzuszek tylko unosił się 
i opadał w rytmie jego powolnych oddechów. Wdech… Wydech… Wdech… 
Wydech… Częściowo przez sen Szaruś zaczął wyobrażać sobie jutrzejszy 
dzień. Jest tyle do zrobienia, tyle do poznania… Uśmiechnął się do siebie. 
Ale to dopiero jutro. Pomyślał o tym leniwie i zasnął. 

Ta bajka została nagrana. Nagranie możesz ściągnąć tutaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bajki-zasypianki.pl/bajki/bajki-czytane


  

 Ile króliczków widzisz na tym obrazku? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                        Ile psów widzisz na tym zdjęciu? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ile ptaków widzisz na tym zdjęciu? 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Pomóż małej dziewczynce znaleźć zabawki w stosie 
obiektów 

 

 

 
 

 

 



Znajdź ikony podróży 

 

 

 

 
 

Zabawy 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/category/zabawy


MYSZKI Z DREWNIANYCH KLAMEREK 
 
 

Potrzebne będą:drewniane klamerki, kreatywne oczy, małe pompony, plastikowe nakrętki, 

kawałek sznurka, klej na gorąco. 

Drewniane klamerki pomalowaliśmy najpierw farbami na żółto i niebiesko. Po wyschnięciu 

przykleiliśmy do nich przy pomocy kleju na gorąco uszy -nakrętki, oczy, wąsy – kawałki 

sznurka, nos – połowa małego pomponika oraz ogon – sznurek. W ten prosty sposób myszka 

była gotowa. 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/lew-z-drewnianych-klamerek.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2016/05/lew-z-drewnianych-klamerek.html


RYBKI Z ŁAPEK – POMYSŁ NA 
KUKIEŁKI DLA DZIECI DIY 

 
 
  

Potrzebne będą: 

 

 

▪ kolorowe łapki (u nas piankowe, ale można samemu wyciąć z kolorowego papieru) 

▪ słomka papierowa 

▪ kreatywne oczy 

▪ farba 

▪ piankowe serduszka 

▪ drewniane szpatułki 

▪ nożyczki 

▪ klej na gorąco 

▪  

 

Rybki krok po kroku 

 

• Odcinamy kawałek słomki i nacinamy go tak, aby uzyskać kształt półkola. 

 

• Przy pomocy farby i słomki stemplujemy łapkę tak, aby powstały łuski rybki. 

 

• Doklejamy oko i usta. 

 

• Przyklejamy łapkę do drewnianej szpatułki. 

 

 

Jeżeli nie macie piankowych łapek, można je samemu odrysować od dłoni i wyciąć lub użyć 

szablonu, który zamieściłam na dole. Prace techniczne w formie kukiełek stanowią zawsze 

element wspaniałej i pełnej wyobraźni zabawy dla dzieci. Polecam :) 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomóż znaleźć drogę... 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



Piesek z plasteliny:) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kasia zakłada hodowlę rybek. Kupiła już akwarium, wsypała piasek. 

Ma również dwie roślinki, 4 rybki, dwie muszelki i ładny kamień. Pomoż Kasi:) to 

uporządkować. 
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