
Propozycje zabaw dla 4 – latków 

1.Rozwiązywanie zagadek.

Rodzic czyta zagadki a dzieci podają rozwiązanie. 

Pasie się na łące i długo przeżuwa, mówi: mu, mu, mu i ... się nazywa. (krowa) 
Mruczy, miauczy, prycha, czasem pije mleko, czasem myszy szuka. (kot)
 Chodzi po podwórku i grzebie łapkami. Kiedy zniesie jajko – ko, ko, ko się chwali. (kura) 
Małe, żółte kuleczki – dzieci kokoszeczki. (kurczątka) 
Chodzi po podwórku, kukuryku – woła. Ma wspaniały ogon – to jego ozdoba. (kogut) 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Naśladujemy zwierzęta z wiejskiego podwórka”
Dzieci naśladują ruchy i głosy (pomaga rodzic) zwierząt, np.: psa, kota, świni, kaczki, kury, 
krowy... których nazwy podał rodzic. 

3. Zabawy matematyczne – Układamy przedmioty według określonych cech.
 • Szeregowanie według wielkości. Rodzic przygotuje kilka grup zabawek, np.: piłek, lalek, 
misiów, różniących się wielkością. Dzieci ustawiają lalki, misie, piłki od najmniejszej 
zabawki do największej. Liczą zabawki w każdej grupie.
 • Szeregowanie według długości. 
Rodzic przygotowuje sznurki różniące się znacznie długością. Dzieci, samodzielnie lub z 
pomocą rodzica, porównują ich długość poprzez przykładanie do siebie. Potem układają je 
od najkrótszego sznurka do najdłuższego.
 • Szeregowanie według szerokości. 
Rodzic przygotowuje sylwety kubków różnej szerokości. Dzieci oglądają je i ustawiają od 
najwęższego kubka do najszerszego. 

4. Słuchanie piosenki „Kundel Bury” 

https://www.youtube.com/watch?v=WBNzkZ-53ns

Rozmowa na temat piosenki 

– Gdzie był znaleziony pies jak był mały ?
– Jak się nazywał i wyglądał ? 
– Co robił ze swoim panem ? 
– Co pan z nim robi gdy jest brudny ? 

Wspólne śpiewanie z rodzicem refrenu piosenki. Dzieci przyjmują rolę psów. Poruszają się jak pies,
naśladują go głosem. 

https://www.youtube.com/watch?v=WBNzkZ-53ns


5. Zabawa Tak jak piórko.

Rodzic  pokazuje, jak delikatnie opada na ziemię piórko, gdy je puści.
 Prosi dzieci, żeby głośno liczyły, ile czasu potrzeba, żeby piórko, które teraz wypuści, 
upadło na ziemię. Potem dzieci stają swobodnie, a rodzic mówi:
 Wyobraźcie sobie, że jesteście małym, ślicznym piórkiem, które zgubiła kura, gdy 
wychodziła z kurnika. Opadajcie więc powoli na ziemię, jak robiło to piórko, i liczcie przy 
tym do pięciu. Kiedy już opadniecie na podłogę, możecie na niej przez chwilę poleżeć. Ja 
będę liczyć razem z wami, abyście opadali bardzo powoli.

 
6. Kolorowanka:




