
Lekcja biblioteczna dla klas I – III 

 

Temat: Poznajcie Cukierka – psotnego kotka.   

 

Książka „Cukierku, ty łobuzie!” Łukasza Wierzbickiego przedstawia zabawną historię kota 

łobuza. Został on zabrany z ulicy, a swoją nową rodzinę pokochał niemal od razu całym, 

maleńkim serduszkiem. Tytułowy Cukierek jest wielkim rozrabiaką, a wszystkie figle i psoty 

robi tylko w celu zabawy i przyjemności. Nie jest zły, ani nawet złośliwy, jest po prostu sobą ! 

Książka ta, to stuprocentowa kocia komedia! 

 

 

 

Cukiereczek, jest małym, pręgowanym kotem, który staje się członkiem rodziny Marcela i 

uwielbia wywracać wszystko do góry nogami. Od rana do wieczora najchętniej skakałby i 

rozrabiał, po drodze zaliczając wiele porywających przygód. Wszystko dookoła jest dla niego 

interesujące i stanowi obiekt do psot i zabaw. Nie umie siedzieć spokojnie, ale w końcu po co 

siedzieć spokojnie, kiedy można biegać! A przy okazji coś zrzucić, zepsuć, przewrócić, 

narobić bałaganu i uciec z miejsca wypadku, żeby nikt nie mógł oskarżyć o coś słodkiego 

kotka. Zresztą przyłapany nawet na gorącym uczynku potrafi zgrabnie wywinąć się od 

odpowiedzialności. Kto w końcu nie ulegnie jego urokowi? 

 

 

 

 



Możesz wysłuchać audiobooka klikając w poniższy link. Wciśnij Ctrl oraz kliknij: 

https://youtu.be/aQTgMbSUwzY 

 

 

 

Zadania dla Ciebie: 

1. Cukierek to nieokrzesany kociak, który używa niedbałego słownictwa. Jego kolega – 

ELEGANCKI KOTEUSZ postanowił to zmienić. Zmień  wypowiedzi Cukierka tak, 

aby były one zgodne ładniej sformułowane: 

                                                

   

 

 
                    Cukierek  

 

 

Kiedy rozbłysły wszystkie światełka, z 

wrażenia wylazłem spod komody.  

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem choinkę, 

zbaraniałem.  

Muszę zataszczyć ten łańcuch pod komodę.  

https://youtu.be/aQTgMbSUwzY


 

               Koteusz  

 

2.  

Posiadanie pupila to ogromna radość, ale także wiele wyzwań oraz obowiązków. 

Na podstawie książki oraz własnych spostrzeżeń  wymień największe plusy 

oraz minusy posiadania zwierzęcia. Zgromadź je w tabeli, a następnie napisz, 

dlaczego jesteś lub nie jesteś gotowy/ gotowa na posiadanie zwierzęcia.  

 

PLUSY POSIADANIA PUPILA MINUSY POSIADANIA PUPILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

3. Pokoloruj Cukierka według własnego pomysłu. A jak Ty wyobrażasz 

sobie psotnego kotka?  

Cukierku, bądź eleganckim kotem! Nie mówi 

się „wylazłem” tylko…… 

 

I nie „zbaraniałem” tylko……. 

Zamiast „zataszczyć” powinieneś 

powiedzieć… 



 


