
„Kot” - zabawa paluszkowa    
                                           
Rodzic wypowiadając słowa rymowanki, pokazuje dziecku, w jaki sposób należy 
układać palce: 
 
Takie ma oczy  

(palec wskazujący łączymy z kciukiem,  

następnie łączymy palce obu rąk, tworząc „oczy”) 

Takie ma wąsy 

(palec wskazujący i środkowy są wyprostowane,  

przeplatają się z palcem wskazującym i środkowym drugiej ręki, tworząc zakładkę) 

Taki ma nos 

(dłoń zwinięta w pięść, kciuk położony na płasko) 

Pazurkami drapie 

(naśladujemy ruch drapania od góry do dołu) 

I myszy łapie 

(dłonie „łapią” powietrze przed sobą)                     

Wchodzi na płot 

(naśladujemy wspinanie się) 

Nazywa się kot 

(podnosimy obie ręce do góry) 
 
Cel zabawy: rozwijanie pamięci, pobudzenie wyobraźni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



"Jakie to zwierzę?" - zagadki. 
 
 
Gdy w gęstej siedzi trawie, 

Jest niewidoczna prawie. 

Kum, kum - tak się odzywa 

Czy wiesz jak się nazywa. (żaba)  

 

Łuską są pokryte 

Od nosa po ogon. 

Pod wodą pływają 

więc mówić nie mogą. (ryby) 

 

Ma pancerz na grzbiecie  

w nim swój domek ma. 

Wolno spaceruje 

cztery nogi ma. (żółw) 

 

Ma okrągłe oczy 

świetnie widzi w nocy. 

Doskonale słyszy 

poluje na myszy. (sowa) 

 

Jest to leśne zwierzę  

na głowie ma rogi. 

Stoi za drzewem 

i ma długie nogi. (jeleń) 

 

Jest brunatny albo biały 

Nos ma czarny futra w bród. 

Całą zimę śpi i o wiośnie śni. (niedźwiedź) 
 
 
 
 
 



BAJECZKA ORTOFONICZNA  „W ZAGRODZIE MAŁGOSI” 
 
Rodzic czyta tekst bajeczki, dziecko powtarza głosy zwierząt. 
 
Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: 

HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: 

MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; 

KOD, KO, DA 

Kaczka kwacze: 

KWA, KWA, KWA 

Gąska gęga: 

GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: 

BE, BE, BE, 

Koza muczy: 

ME, ME, ME, 

Indor gulga: 

GUL, GUL, GUL 

Krowa ryczy: 

MU, MU, MU, 

Konik parska: 

PRR, PRR, PRR 

A pies warczy: 

WRR, WRR, WRR. 

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 
 
Cel zabawy:  
- poznanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie  
- usprawnienie narządów mowy 
 



MASAŻYK Z WIERSZYKIEM "KONIK" – zabawa 
naprzemienna 
 
 

Rodzic wykonuje masaż dziecku, następnie dziecko rodzicowi. 
 
Biega źrebaczek po łące 

(opukujemy plecy dziecka opuszkami palców) 

wąchając kwiatki pachnące. 

Tu rosną stokrotki, maki, 

a tu kolorowe bratki 

(poszczypujemy w różnych miejscach) 

Podchodzi klacz, jego mama 

(kroczymy po plecach palcami) 

nosem go lekko dotyka. 

(lekko naciskamy jednym palcem) 

Konik do mamy się śmieje 

I dalej po łące bryka. 

(skoki nadgarstkami i palcami) 

Potem wieczorem w stajence 

do mamy tuli się blisko, 

(przytulamy się do dziecka) 

układa się do snu na sianie 

i chrapie jak wielkie konisko 

(naśladujemy chrapanie) 
 

Cel zabawy: nawiązanie miłego, fizycznego kontaktu z dzieckiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zabawa muzyczno-ruchowa  "Koniki" 
 
Noga goni nogę, (Dzieci poruszają się po obwodzie koła krokiem dostawnym) 

Biegają koniki, stukają kopytka w rytm muzyki. 2x 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup  

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk. (Tupią na zmianę nogami) 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop. (Podskakują) 

Koniku w drogę! Wiooooooooooo!  

 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 


