
Prezentowane w tym wydaniu gazetki książki, to propozycje dla najmłodszych i zachęta do wspólnej 

zabawy rodziców z dziećmi! 

 

 

Ta książka jest kotem – Silvia Borando 

Ta książka jest psem – Lorenzo Clerici 

 

Książki wydawane przez Naszą Księgarnię od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci, 

rodziców i nauczycieli. Tym razem sięgniemy więc po ich propozycje skierowane do najmłodszych - dzieci 

do lat trzech.  

Macie w domu kota albo psa? Wspaniale! Pociecha odnajdzie w papierowych zwierzakach swoich 

przyjaciół! Zastanawiacie się nad przygarnięciem czworonoga? Te książeczki z pewnością ułatwią Wam 

podjęcie decyzji. Dzięki nim zobaczycie, czy wasz maluch interesuje się zwierzętami i pozna podstawy 

opieki nad nimi. 

W nieniejszych pozycjach głównymi bohaterami są bowiem kot i pies. Czytając opis z tyłu książki, 

dowiecie się, że zanim przejdziecie z dziećmi do wlaściwych stron książki - powiniście nazwać swoje 

zwierzaki. Następnie wykonujecie polecenia względem czworonogów, by te "coś" zrobiły! Możecie na 

przykład pobawić się z psem piłką, a kota podrapać pod bródką. Dzięki krótkim komentarzom dowiecie 

się, jak na wasze działania zareagują Fafiki, Pusie i Kleosie. 

Książeczki są niewielkie, ale solidnie wykonane. Krótkie zdania pozwalają skupić się na zadaniu do 

wykonania i nie odrywają wzroku od ilustracji. Obrazki zaś nie są bogate i wielokolorowe. To sylwety 

zwierząt narysowane w dość "dziecięcym" stylu. Nie są realistyczne, ale zachowują wszelkie proporcje i 

znaki szczególne kota i psa. Na pewno spodobają się najmłodszym! 



Należy dodać, że książeczki nie są dziełem skończonym i to od Was, drodzy Rodzice, zależy, czy 

wykorzystacie ich potencjał! To doskonała szansa na przekazanie dzieciom, jak należy zwracać się do 

zwierząt, co można z nimi robić, a czego absolutnie nie! Oprócz tresury i podstawowych zabaw, możecie 

opowiedzieć dzieciom jak jeszcze można bawić się z pupilami i jak uczyć je nowych sztuczek. To okazja do 

pokazania, że zwierzęta różnią się od siebie i to, że jeden kot uwielbia drapanie za uchem, nie oznacza, że 

drugi tez będzie tego chciał - kota i psa, tak samo jak innego cżłowieka, trzeba poznać, by móc określić 

jego potrzeby. 

Proponujemy także dodać do ksiażki różnorodne materiały. Nakleić na sylwetę psa i kota miękki materiał 

imitujący futro, na piłeczkę dla psa - szorstką tkaninę, a na zabawkę dla kota, umieszczoną na wewnętrzej 

stronie okładki - błyszczącą i szeleszczącą folię. To znakomita zabawa sensoryczna! 

Tak naprawdę, drogi Rodzicu, ogranicza Cię jedynie wyobraźnia. Książeczki, które zostały dziś 

zaprezentowane, są podstawą, którą można rozszerzyć na wiele sposobów, by przynieść jak najwięcej 

korzyści dla rozwoju dziecka i jego wiedzy na temat kota i psa. 

 


