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– Jak czytać z dzieckiem

Przykłady Pytań 
”Wynalazki, dziergane czaPki i głuPi kot”
PrzygotoWane Przez: rasmus Bregnhøi



Jeśli opowiesz dziecku o książce jeszcze przed 
rozpoczęciem czytania, pomożesz mu zrozumieć 
tekst.

Przykłady pytań:
•  Tytuł książki to „Opfindelser, strikkede huer og 

en dum kat” (Wynalazki, dziergane czapki i głupi 
kot) Autorem zarówno tekstu, jak i rysunków jest 
Rasmus Bregnhøi.

• Co widzisz na okładce? Co oni robią?
• Jak sądzisz, jak się czują kot i mysz?
•  Jak sądzisz, czy kot z okładki jest głupi? Dlac-

zego?
• O czym jest ta książka? 
•  Na tylnej okładce znajduje się krótki tekst o tym, 

o czym jest ta książka. Jak myślisz, to dobrze 
czy źle, gdy mysz spotyka kota? 

•  Jakie wynalazki może wymyślić człowiek? Czy 
próbowałaś/próbowałeś kiedyś coś wymyślić? 

Jeśli opowiesz dziecku o książce jeszcze przed 
rozpoczęciem czytania, pomożesz mu zrozu-
mieć tekst.  

Przykłady pytań:
•  Spójrz na obrazek na stronach 4 i 5. Co wid-

zisz? Co to jest rynek? 
• Jak sądzisz, kto to jest asystent? Str. 12.
•  Co Mysz ma na myśli, gdy mówi: „to był najd-

zikszy wykop”? Str. 11.
• Co jeszcze może znaczyć słowo „wykop”?
•  Co się robi w obserwatorium? Obejrzyj rysu-

nek nowego domu na stronach 27 i 28.
•  Dlaczego Kiciuś opowiada o swoim warszta-

cie z nieskrywaną dumą?
•  Jak sądzisz, co się stanie w nocy, gdy Mysz i 

Kiciuś pójdą spać?
•  Jak sądzisz, jak skończy się ta historia? Dlac-

zego myślisz, że ta historia tak się skończy?

Jeśli porozmawiacie o książce po jej przeczytaniu, po-
możesz dziecku zrozumieć tekst.

Przykłady pytań:
• Co Mysz robi w parku? Spójrz na rysunek.
• Dlaczego Mysz nie przebywa z innymi myszami?
•  Czy czułaś/czułeś się kiedykolwiek samotna lub smut-

na?
•  Jaki sekret ma Kiciuś? Czy ty też masz jakieś tajem-

nice?
• Co wspólnie odkryli Mysz i Kiciuś?
• Dlaczego Kiciuś nie chce sprzedać „psowykopu”?
•  Dlaczego myślisz, że kot chce podpalić domek Kiciusia 

i Myszy?
• Co jest najważniejsze w życiu Myszy i dlaczego?
•  Zdarzyło Ci się kiedyś mieć najważniejszą rzecz w 

życiu?

Możesz zainteresować dziecko językiem pisanym, jeśli 
po przeczytaniu książki będziecie rozmawiać o słowach, 
literach i dźwiękach.

Przykłady pytań:
•  Oto Kiciuś (wskaż to słowo w tekście). Pokaż, gdzie 

jeszcze w tekście występuje takie samo słowo?
• Znajdź w tekście słowo „Kiciuś”.
•  Słowo „mysz” brzmi podobnie, jak „słysz”. Znasz jeszc-

ze inne pary słów, które brzmią podobnie? 
•  Znasz jeszcze inne słowa, które brzmią podobnie/

rymują się?
• Jak brzmi pierwszy dźwięk w słowie but?
• Znasz słowa, które zaczynają się od głoski „b”?

zanim zaczniesz czytać

Podczas czytania

Po Przeczytaniu
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