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książeczka edukacyjna z serii 

Połączył nas Kolor



Oto kotek - Kotek Psotek
Od ogonka aż po uszy , cały czarny

czarne łapki , buzia , wąsy 
nawet brzuszek



Kolor oczu ma zielony
Jego język jest czerwony

Kiedy noskiem mleko czuje
To się smacznie oblizuje



Raz zobaczył na stoliku
Duży dzbanek pełen mleka
Myśli sobie – jestem głodny,
a to mleko na mnie czeka!



Jeden skok i już na stole,
Prawie wszystko się udało
Ale dzbanek się przewrócił

no i mleko się rozlało



Mokra plama na dywanie
Niepodobna do niczego

Trzeba będzie zrobić pranie
By usunąć plamę z niego



Kotek plamy się wystraszył
I ze strachu schował się

Ale ogon mu wystaje
Widzisz go? to pokaż gdzie!



Mucha po pokoju lata
Kotek muchę złapać chce

Ale mucha za wysoko
Więc na krzesło wspina się



Już tę muchę prawie złapał
Gdy wypadek zdarzył się
Krzesło mu się przewróciło

I na ziemię zwalił się



Kwadrat, trójkąt i dwa słupki
oto z klocków cała wieża

Kotek, chociaż jest malutki
Już na wieżę się namierza



Chwila moment i po sprawie
Kot z impetem w wieżę wpada

Klocki lecą na podłogę
Kto to teraz poukłada?



Na podłodze znalazł kłębek
Miękki i w dotyku miły
Kot od razu na zabawę

Nabrał przeogromnej siły



Toczy wełnę poprzez pokój
Swym pazurkiem ją popycha

Coraz więcej wełny wokół
Kłębek coraz bardziej znika



Kiedy Jaś bałagan widzi
Groźnie palcem wymachuje
Za bałagan kot się wstydzi

I poprawę obiecuje



Teraz Jaś już się nie złości
Mocno kotka obejmuje

Ten przytula się z radości
I cichutko pomrukuje



Kotek Psotek 
pomaga dzieciom niedowidzącym  

Przedstawiamy Państwu kolejną książeczkę edukacyjną 
wydaną w cyklu „Połączył nas kolor”, adresowaną do dzieci 

z dysfunkcjami wzroku. Seria powstała w wyniku współpracy 
firmy Konica Minolta ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół 

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących “Tęcza”. 
Książki te są wykorzystywane podczas terapii widzenia 

oraz innych zajęć w placówkach “Tęczy”.  
Każda z nich zawiera rysunki zaprojektowane przy pomocy 

współpracujących ze Stowarzyszeniem specjalistów 
w zakresie terapii widzenia.

„Kotek Psotek”, podobnie jak wcześniejsze publikacje z tej serii 
powstał po to, aby  pomóc w edukacji najmłodszych. 

Na rynku księgarskim dominują pozycje z nadmiarem 
szczegółów i kolorów. Wydawnictwa opracowane z myślą 

o dzieciach słabowidzących składają się natomiast 
z pojedynczych dobrze widocznych obrazków 

i są dostosowane do ich możliwości poznawczych.  

W „Kotku Psotku” pokazane są historie i przedmioty znane 
maluchom z ich codziennego życia.   Wszystkie ilustracje 
są bardzo wyraźne i wydrukowane na kontrastowym tle.  

Dzięki temu mogą je dostrzec dzieci z osłabionym wzrokiem. 
Teksty wierszyków ilustrujących każdą przygodę kotka zostały 

celowo zaprojektowane jako mniej widoczne, 
tak aby nie zakłócały odbioru całego obrazka.

***
Książkę wydrukowano na urządzeniu 
Konica Minolta bizhub PRESS C8000,  

charakteryzującym się dużym zakresem 
obsługiwanych nośników  

oraz znakomitym odwzorowaniem kolorów.  
Wszyscy, którzy przyczynili się do powstania książeczki 

mają nadzieję, że wysoka jakość papieru  
oraz piękne nasycone kontrastowe kolory,  

sprawią wiele radości dzieciom i ich rodzicom.


