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Od Autorki

Piosenki kota Leona to zbiór, który powstawał od momentu, kiedy stworzyłam 
miejsce z zajęciami umuzykalniającymi dla najmłodszych – Kot Leon Nauka 
Muzyki. Przewodnikiem dzieci po świecie jest kot Leon (animowana przeze 
mnie maskotka), która prowadzi je po muzycznych krainach i zapoznaje z ta-
jemniczym światem dźwięków. 
Moim marzeniem było, aby kota Leona poznały i pokochały nie tylko dzieci 
uczęszczające na zajęcia, ale również większe grono maluszków. Po spisaniu 
piosenek śpiewanych na warsztatach powstał ten oto zbiór, który pokazuje 
w pewnym stopniu, jak wyglądają spotkania „na żywo” z naszym kocim przy-
jacielem. W skład publikacji wchodzą:
 książeczka z propozycjami aktywności do piosenek;
 2 płyty CD – pierwsza z 18 utworami, na które składają się muzyczne powita-

nie, piosenki i udźwiękowiona opowieść oraz druga z podkładami muzycz-
nymi do piosenek;

 pomoce dydaktyczne przeznaczone do samodzielnego wydruku* (znajdziesz je 
w albumie Piosenki kota Leona na stronie www.mojaplytoteka.pl).

Wędrówka z kotem Leonem i poznawanie jego przygód pozwala na zanurzenie 
się w tematykę bliską dzieciom i niesie wartości edukacyjne. Piosenki zostały 
stworzone z myślą o dzieciach żłobkowych i młodszych grupach przedszkol-
nych, chociaż nie brakuje tutaj również utworów nieco trudniejszych (np. „Na 
targu” lub „Kroimy marchewki, kroimy ziemniaki”). Opisane w książce zabawy 
do poszczególnych piosenek są propozycją wprowadzania danych utworów 
oraz nauki i utrwalania wybranych zagadnień muzycznych.
Mam nadzieję, że kot Leon i jego przygody zostaną z maluchami na dłużej oraz 
rozbudzą w najmłodszych miłość do śpiewu, tańca i dźwięków.

* Jeśli na ostatniej stronie książki nie masz naklejki z kodem dostępu do wirtualnego albu-
mu Piosenki kota Leona, to sprawdź skrzynkę pocztową z adresem e-mailowym, który zo-
stał podany przy zakupie publikacji – znajdziesz tam wiadomość z kodem. Następnie należy 
zalogować się jako użytkownik serwisu Moja płytoteka i w okienku Dodaj kod wpisać kod 
z naklejki lub e-maila – album zostanie odblokowany i uzyskasz pełny dostęp do zamiesz-
czonych tam treści (w tym do pliku PDF z pomocami dydaktycznymi).
Uwaga! Kod dostępu można wykorzystać tylko jeden raz i powtórne użycie go nie jest moż-
liwe. Jeśli masz wykupiony abonament w serwisie Moja płytoteka, dostęp do albumu został 
Ci automatycznie odblokowany, ale mimo to wpisz kod dostępu – bez tego nie zostanie 
odblokowany folder zawierający plik z pomocami dydaktycznymi.


