
                                                   Hallo liebe Kinder ! 

Pewnie jesteście ciekawi, co słychać u Tobiego i Gabi ?  

Gabi miała dzisiaj problem ze wstawaniem, też Wam się to przydarza? Zobaczcie, 

jak Esther chciała pomóc Skarpecie-Socke obudzić się rano – Morgen i co z tego 

wynikło? https://www.planet-schule.de/sf/filme-

online.php?film=10212&reihe=1419 

Jeśli obejrzycie filmik kilka razy, to z pewnością nauczycie się pięknie liczyć do 

trzech: 

1 – eins (ajnc),  2 – zwei  (cwaj)  3- drei (draj) 

A może Wam się uda powiedzieć, że jest 7. godzina – Es ist 7 Uhr (es ist ziben ur 

). Pamiętajcie, że na papierze czy na komputerze trudno jest oddać dokładnie 

sposób wymowy, dlatego dobrze się wsłuchujcie (i powtarzajcie!), co mówią 

bohaterowie filmików.  

Później nasza mała misia umyła się i uczesała. A jak myślicie, czy Socke też może 

się uczesać- kämmen sich (kejmen ziś) ? Obejrzyjcie filmik !                                                   

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10019 

Czyściutka Gabi zjadła potem pyszne śniadanko , a następnie umyła ząbki – Zähne 

(cejne). Czy nasz ulubieniec Socke też umie umyć ząbki –Zähne putzen ( pucen)?  

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10007 

Tego dnia było bardzo gorąco. Gabi spotkała Tobiego na placu zabaw -auf dem 

Spielplatz (auf dejm szpilplac) . Postanowili posiedzieć sobie w cieniu drzewa. 

Misia zaproponowała, że opowie koledze obiecaną bajkę. Była to jej ulubiona bajka 

pt. „Kot w butach”- Gestiefelte Kater” (gesztifelte kater). Znacie tę bajkę? 

Posłuchajcie! 

Dawno temu był sobie pewien młynarz, który miał trzech synów.    

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10212&reihe=1419
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=10212&reihe=1419
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10019
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10007


 

 

Gdy młynarz umarł, każdy syn 

otrzymał coś z jego majątku. 

Najstarszy syn był bardzo 

zadowolony, bo dostał młyn, 

młodszy też się ucieszył, gdyż 

otrzymał pożyteczne zwierzę – 

osła.                                 

 

 

 Najmłodszemu zaś  z synów – Jasiowi – przypadł …kot . Nic dziwnego więc, że 

Jaś się zasmucił, jak poradzi sobie w życiu z kotem? Zginie w biedzie! Ale to nie 

był zwykły kot! Pocieszył Jasia, że jeśli podaruje mu kapelusz i buty, będzie mu 

się dobrze działo. Dziwne, prawda? Widzieliście kiedyś kota w butach? Chłopak 

nie miał nic do stracenia, więc spełnił prośbę kota.   

  

 

 

 

 

 

 



Kot zaś nie tracił czasu.  Upolował  dwa ptaki i wybrał się z nimi do króla-König 

(kynig), który nawiasem mówiąc miał ładną córkę.                                                                                               

 

 Król początkowo zdziwił się wizytą kota, ale gdy usłyszał, że przychodzi                      

z prezentem od księcia, wysłuchał go, a nawet dał mu woreczek złota. Wyobrażacie 

sobie, jak zdziwił się Jaś, gdy kot wrócił z takim bogactwem?!  

Kot udawał się do króla wielokrotnie z upolowanymi ptakami, za którymi władca 

przepadał, i zawsze otrzymywał woreczek z cenną zawartością. Jaś się szybko 

wzbogacał i zrozumiał, że ten kot to skarb. Uwierzył mu bez wahania.  

Pewnego dnia kot będąc w pałacu usłyszał, że król z królewną-Prinzessin (princesin) 

zamierza się udać nad jezioro. Zwierzę szybko pobiegło do swojego pana i kazało 

mu kapać się w jeziorze. Gdy Jaś posłusznie wykonał jego prośbę, kot szybko 

schował jego ubranie. 

 



 I zaczął głośno krzyczeć: Pomocy!- Hilfe! Złodzieje ukradli ubranie mojemu panu! 

Rzeczywiście do jeziora zbliżała się królewska kareta. 

 

Kot wyjaśnił królowi, że w wodzie znajduje się okradziony książę. Król oczywiście 

wspomógł nieszczęśnika i podarował mu elegancki strój. Gdy Jaś ubrał się w 

piękne ubranie księżniczka od razu się w nim zakochała.                                                                                                                  

 

 

 A że była miła i ładna chłopak odwzajemnił jej uczucie.              

 

 

 

 



 Kot oznajmił też królowi, że w pobliżu znajduje się zamek jego pana.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tak naprawdę to zamek należał do groźnego czarnoksiężnika.  

Kot znowu szybko pobiegł do zamku. Tam spytał czarnoksiężnika, czy 

rzeczywiście potrafi się zamienić w lwa? Tak opowiadano o nim w okolicy. Ten bez 

wahania zaczarował się w groźne zwierzę. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wówczas sprytny kot powiedział: „Lew to łatwe czary! Na pewno nie potrafisz 

zamienić się w coś  małego, na przykład w myszkę-Maus !  

 

 

 

 

 

 

Ale pewny siebie czarnoksiężnik szybko wykonał to nowe zadanie. Kot tylko na to 

czekał! Bez wahania chapnął małą myszkę! I w samą porę, bo właśnie kareta 

podjechała pod zamek. Królowi i księżniczce bardzo się on spodobał i gdy Jaś-

książę poprosił o rękę ślicznej panny oboje  zgodzili się bez wahania. Wkrótce 

odbyło się wesele. Jaś zaprosił na nie swoich braci. A kot przechadza się dumny 

po zamku i mruczy z zadowolenia. 

Alles Gute!- Wszystkiego dobrego  


