
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W XIX OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU CZYTANIA DZIECIOM POD HASŁEM: 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM O ZWIERZĘTACH! 

 

 

Ramowy program XIX OTCD 

30 maja– Dzień z Doktorem Dolittle 

31 maja– Dzień psa 

1 czerwca– Dzień ptaków 

2 czerwca– Dzień kota 

3 czerwca– Dzień z żubrem 

4 czerwca– Dzień niedźwiedzia 

5 czerwca– Dzień z owadami 

6 czerwca– Dzień wilka 

7 czerwca– Dzień konia 

 

 
 

Jerzy Bralczyk „ Zwierzyniec https://www.youtube.com/watch?v=1CIA7JD4tEk 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CIA7JD4tEk


 

 

 

Dzień z Doktorem Dolittle 

 

John Dolittle to najsłynniejszy na świecie lekarz zwierząt! Największy ich 

przyjaciel i jedyny człowiek, który włada wszystkimi językami zwierzęcego 

świata. Tylko on przepisze koniowi okulary, zaplombuje krokodylowi ząb, a 

szczura wyleczy z żółtaczki. Teraz dzięki swoim przyjaciołom pokona wszelkie 

trudności, żeby dotrzeć do Afryki i ratować chore małpy. 

Powieść Hugh Loftinga uczy małych odbiorców miłości do zwierząt 

 oraz wrażliwości na ich krzywdę. To arcydzieło literatury dziecięcej wciąż bawi  

i wzrusza nie tylko najmłodszych, ale i dorosłych. Autor pokazuje też ludzi 

widzianych oczami zwierząt. Mali słuchacze dowiadują się, że każde zwierzątko 

ma swój niepowtarzalny charakter i osobowość, jak również słabości 

 i nadzwyczajne talenty. 

Hugh Lofting "Doktor Dolittle i jego zwierzęta"  
audiobook https://www.youtube.com/watch?v=clPyYH4AH0c 

film https://vider.info/vid/+fxnn5mx 

quizy 
 https://learningapps.org/view4991317 

https://learningapps.org/watch.php?v=pzva4sf9320&allowFullscreen=1 

https://learningapps.org/watch?v=pp9tehren20 
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Dzień psa 
 

 
 

 

„O psie, który jeździł koleją „ to historia psa Lampo, który pewnego dnia 

pojawia się na stacji kolejowej w Marittimie i zaprzyjaźnia się z zawiadowcą. 

Szybko staje się częścią jego życia, ulubieńcem rodziny kolejarza i jego 

przyjaciół. Zdobywa też sławę w kraju, gdyż regularnie podróżuje pociągami i 

zawsze wie, do którego pociągu i kiedy ma wsiąść, żeby dostać się do celu. 

Pewnego dnia jednak okazuje się, że nie może dłużej przebywać na stacji, więc 

zawiadowca wysyła go do wuja na Sycylii. Pies wydostaje się stamtąd i dociera do 

Marittimy. Jest tak wycieńczony, że tylko cudem przeżywa. Po jakimś czasie na 

stację przyjeżdża rodzina kolejarza, między innymi jego malutka córeczka Adele. 

W pewnym momencie okazuje się, że dziewczynka bawi się na torach tuż przed 

nadjeżdżającym pociągiem. Lampo spycha ją z torów, ale sam ginie pod kołami 

lokomotywy. Jego grób do dziś znajduje się niedaleko stacji. 
 

 
Roman Pisarski „O psie który jeździł koleją” 

audiobook  https://www.youtube.com/watch?v=aHXd5pxCcaA 
 
 

Bajki z psem w roli głównej 
„Marta mówi” https://www.youtube.com/watch?v=qXDN9HX_zhk 

„Balto” https://www.cda.pl/video/239351e5 
„Droopy” https://www.cda.pl/video/950373ea 

„Reksio” https://www.youtube.com/watch?v=24Xi59t3S5U 
 

Piosenki 
Piesek Łaciatek https://www.youtube.com/watch?v=YD5LVbpc0wI 

Cztery łapy https://www.youtube.com/watch?v=2JJ-pSJuG1w 
 

Leniwy pies https://www.youtube.com/watch?v=73auf2QvviI 
Kundel buryhttps://www.youtube.com/watch?v=WBNzkZ-53ns 

 
Rasy 

https://www.youtube.com/watch?v=SLthK7t7cBQ 
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Dzień ptaków 

 

Ptaki wiosną https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxgdaB4 

„Wróbelek Elemelek”- audiobook https://www.youtube.com/watch?v=34oqpnAQRfQ 

„Złoty ptak”. Bajka na dobranoc. https://www.youtube.com/watch?v=8FRlCx_RiNE 

„Czarownik ptaków” https://www.youtube.com/watch?v=1KmABmo2prg 

„Sekretne życie ptaków” 

Cz.1 https://www.youtube.com/watch?v=R03a_beR7aI 

cz.2 https://www.youtube.com/watch?v=QJBj3A7CS0I 

cz.3 https://www.youtube.com/watch?v=66CU83dBEaM 

cz.4  https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo 

cz.5 https://www.youtube.com/watch?v=gJryXPCBROU 

cz.6 https://www.youtube.com/watch?v=ajyHIoDtyaE 

cz.7 https://www.youtube.com/watch?v=XQVljQF4ZEo 

cz.8 https://www.youtube.com/watch?v=ETtJiu8DZqE 

cz.9 https://www.youtube.com/watch?v=CirqoqDsUN8 

cz.10 https://www.youtube.com/watch?v=xQPK4JEbOLo 

cz.11 https://www.youtube.com/watch?v=MBOJob1M8qU 

Ptasie radio. Julian Tuwim. https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc 

Piosenki 

Ptaków śpiew  https://www.youtube.com/watch?v=DhQ0_MgBaX8 

Rysuję https://www.youtube.com/watch?v=XcS0ZSBvLpA 

Ptaki https://www.youtube.com/watch?v=kSnolwvYs4Y 

Prace plastyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=YRGxaA1__FI 

https://www.youtube.com/watch?v=zXPaffJy4EM 

https://www.youtube.com/watch?v=ASRZ-mcco6s 
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Dzień kota 

 

Piosenki 

Kot. https://www.youtube.com/watch?v=tZUcCRzwHtY 

Kocia dobranocka. https://www.youtube.com/watch?v=_6rC9IPkeEM 

Kot Staś. https://www.youtube.com/watch?v=aHL0j1yLEBM 

Wlazł kotek na płotek. https://www.youtube.com/watch?v=oFIcur948JY 

Aaa. Kotki dwa. https://www.youtube.com/watch?v=cmsCjdUownU 

My jesteśmy kotki dwa. https://www.youtube.com/watch?v=Ocum8_R756w 

Wiersz  

Stanisław Jachowicz. „Chory kotek” https://www.youtube.com/watch?v=V8RANtRzMRQ 

Bajki 

Kot Filemon. https://www.youtube.com/watch?v=Xek1kjdpavc 

Kot w butach. https://www.youtube.com/watch?v=arq6bkb7MI8 

Billy Kot. https://www.youtube.com/watch?v=EmchRm_LWI8 

Garfield. https://www.youtube.com/watch?v=ZCtsEGjkGyU 

Bajki zasypiajki 

Bajka o kotach i tęczy. https://bajki-zasypianki.pl/bajki-o-kotkach/ 

Kot Zefir i skarby przyrody https://bajki-zasypianki.pl/wiersz-o-ekologii/ 

Kot mruczek ściąga okruchy słońca https://bajki-zasypianki.pl/bajki/bajka-o-sloncu/ 

Kolorowanki  

Kot. http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/ssaki/kot 
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Dzień z żubrem 

 

 
 

Wszystko o żubrach http://www.zubry.com/jak-zyje-zubr 
Żubry pod dobrą opieką. https://www.youtube.com/watch?v=dFB0Is6qOy4 
10 faktów o żubrach https://www.youtube.com/watch?v=BybdH8z6U20 

 
Bajki 

Kangurek Hip Hop i żubr. https://www.dailymotion.com/video/x1eeuzn 
Żubr Pompik. https://www.dailymotion.com/video/x704s27 

 

 

 

Dzień niedźwiedzia 

 

 
 

Bajki 

Masza i niedźwiedź. https://www.youtube.com/watch?v=2biBDLsPieQ 
Mój brat niedźwiedź. https://www.youtube.com/watch?v=GYQBJvOm-QU 
Miś Wojtek uczy historii. https://www.youtube.com/watch?v=xT_gG_-xBdI 

 
Śpiewanki  

Stary niedźwiedź.  https://www.youtube.com/watch?v=trY1_BpfM2I 
 

Ciekawostki 
Lulek o niedźwiedziach. https://www.youtube.com/watch?v=8j9NclfcDkQ 

Niedźwiedź brunatny https://fajnepodroze.pl/niedzwiedz-brunatny-ciekawostki-informacje-fakty/ 
 

Niedźwiedzie - dzikie wyprawy https://www.youtube.com/watch?v=L5vYA0BhFy0 
Mis polarny czy brunatny? https://www.youtube.com/watch?v=HI4790N25-s 

Niedźwiedź Wojtek- jego historia https://www.youtube.com/watch?v=RfWhDnj6keU 
 

Bajkowisko 
Lądowe przygody Wojtka Kwioka i Niedźwiadka https://www.youtube.com/watch?v=8cVsYW4OMhk 

Mój brat niedźwiedź. https://www.youtube.com/watch?v=bRjQJdSaR7U 
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Dzień z owadami 
Świat owadów jest niezwykle fascynujący. Te maleńkie stworzenia mają czasem 

niesamowite kształty i ubarwienie. Warto na wycieczce do lasu czy na łąkę zatrzymać się, 
pochylić i zajrzeć, co tam biega w trawie. Może tam zobaczyć  pracowitą mrówkę lub żuka 

drepczącego po ścieżce albo wielobarwnego motyla. 

 
Owady. Interaktywny atlas. https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/owady 

Wierszyki o owadach. https://basn.pl/wierszyki/owady.php 
Mieszkańcy łąki. https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 

Opowieści piasku. https://www.youtube.com/watch?v=WyCw3cRGc_0 
Owady i robaki. Jak są zbudowane. https://www.youtube.com/watch?v=zXj4AyotYzc 

Owady. https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-informacje-owady-dla-dzieci/ 
Bajki zasypiajki 

https://narzeczdzieci.pl/dla-rodzicow/bajki-terapeutyczne/bajka-o-motylku-ktoremu-blakly-skrzydla/ 
Mrówka i konik polny- https://www.youtube.com/watch?v=OBhotEiXca0 
Od gąsienicy do motyla. https://www.youtube.com/watch?v=YE-th5pAIJU 

Zagadki 
http://zagadkidladzieci.net/zagadki/Zagadki+dla+dzieci+o+owadach 

http://dzieci.epapa.pl/zagadki/11/ 
Jazzowanki 

Owady. https://www.youtube.com/watch?v=olPkbFxobe4 
Ważka. https://www.youtube.com/watch?v=gbf0jAuhjJo 

 

 

Dzień wilka 

 

 
 

10 faktów o wilkach. https://www.youtube.com/watch?v=SmcRnpEerPU 
Wilk. https://www.youtube.com/watch?v=I9gmCIOtfKw 

Bajka 
Kangurek Hip Hop i wilk. https://www.dailymotion.com/video/x2q0kdl 
Wilk i 7 koźlatek https://www.youtube.com/watch?v=7SQ4kpaYHcU 

Wilk i Lis. https://www.youtube.com/watch?v=PTDcQpcjbMk 
Pies i wilk. https://www.youtube.com/watch?v=lxXbC1UQfQA 
Wilk i zając. https://www.youtube.com/watch?v=NLNafuRv5r4 

Śpiewanki 
https://www.youtube.com/watch?v=SmcSrrXJJrs 
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Dzień konia 

 

 
 

10 najpiękniejszych ras koni na swiecie. https://www.youtube.com/watch?v=OTAeOV25azw 

Film. 
Wicher. https://www.youtube.com/watch?v=o2THnzYWAeU 

 
Bajka. 

Mustang z dzikiej doliny. https://www.youtube.com/watch?v=yfdufjIx-1I 
Koń Mii u weterynarza. https://www.youtube.com/watch?v=nS0oCxApKUY 

LEGO Friends. Lekarstwo dla konia. https://www.youtube.com/watch?v=WrhySyIhfSI 
Dolina koni. https://www.youtube.com/watch?v=pt35aFuCaW8 
Koń i osioł. https://www.youtube.com/watch?v=XQnAPw3Mjyo 

Barbie i jej siostry w krainie kucyków. https://www.youtube.com/watch?v=8KyCaPaOJjc 
 

Piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=ja2HrTNw2KQ 
https://www.youtube.com/watch?v=wDP1D5L7vQk 
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