
Hallo liebe Kinder ! 

Ciekawa jestem, czy lubicie książki? Myślę, że większość z Was na pewno. Gdzie 

lubicie je czytać czy oglądać? Ja na ławce w parku. Ale lubię jak wokół jest cicho, 

ponieważ na treści książki należy się skoncentrować. Wtedy zapomina się o całym 

świecie i przeżywa przygody bohaterów. To tak jakby się” tam” trochę było. Nasz 

przyjaciel Socke chyba tego nie rozumiał! Zobaczcie sami !                                                                                            

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10014 

Ostatnio rozmawialiśmy o pakowaniu plecaka. Przypomnijmy sobie teraz, co 

powinno się znaleźć w piórniku. Pamiętacie te słowa: 

 

 

Sprawdźcie, proszę, czy Socke wszystko zapakował do piórnika! 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10213 

Następny film, jaki dla Was przygotowałam , pokazuje, jak Socke uczy się swojej 

drogi do szkoły. Jest tam kilka zwrotów, które mogą Wam się przydać: 

Ich gehe zur Schule (iś geje cur szule)- Idę do szkoły. 

Zum Ampel (cum ampel ) –do skrzyżowania ze światłami 

geradeaus- prosto 

nach rechts – na prawo 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10014
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10213


nach links – w lewo 

zur Eisdiele  (cur ajsdile) – do lodziarni 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-schule/video-deutsch-

mit-socke-schulweg-folge--100.html 

 

Spróbujcie opisać swoją drogę do przedszkola! 

Na koniec zapraszam Was do wysłuchania mojej ulubionej bajki braci Grimm pod 

tytułem „Kot w butach” czyli po niemiecku „Gestiefelte Kater” (gesztifelte 

kater). 

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

  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.                                 

 

 

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-schule/video-deutsch-mit-socke-schulweg-folge--100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/planet-schule/video-deutsch-mit-socke-schulweg-folge--100.html


 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 ! 

 


