
Propozycje zabaw na wtorek 13.04.2021 

1. Rozwiązywanie zagadek. 

Rodzic czyta dziecku zagadki: 

 

Lubi głośno gdakać, 

kiedy zniesie jajko. 

Każdy wie, że jest stałą 

kurnika mieszkanką. (kura) 

 

Zakręcony ogonek,  

śmieszny ryjek ma  

„Chrum, chrum – głośno woła – 

kto jedzenie da?” (świnka) 

 

Na przykład łaciate,  

w oborze mieszkają. 

Pasą się na łąkach,  

zdrowe mleko dają. (krowy) 

 

Nie pieje, nie gdacze, 

tylko głośno kwacze. 

Po stawie pływa. 

Jak się nazywa? (kaczka) 

 

Grzebień ma na głowie,  

swoim głośnym pianiem  

wszystkich wczesnym rankiem  

budzi na śniadanie. (kogut) 

 

2. Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta, wyjaśnienie 

ich znaczenia. 

Rodzic czyta dziecku przysłowia i wyjaśnia co one oznaczają. 

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała. - jeśli ktoś jest nieostrożny wtedy spotykają go 

przykre konsekwencje. 

Zapomniał wół, jak cielęciem był. – to powiedzenie jest używane, gdy starsza osoba lub bardziej 

doświadczona zapomina, że również popełniała błędy. 

Koń ma cztery nogi i tak się potyka. – każdy może zrobić błąd. 

Pasuje jak wół do karety. – zupełnie nie pasuje. 

Nie kupuj kota w worku. – jakaś osoba decyduje się na coś bez wcześniejszego sprawdzenia. 

Dziecko dzieli na sylaby każde przysłowie. 

 

 

 

 



3. Zabawa ruchowa – Baranek. 

Dziecko porusza się po pokoju na czworakach. Gdy rodzic zaklaszcze, dziecko podnosi raz prawą 

rękę do przodu i lewą nogę do tyłu, a raz lewą rękę do przodu i prawą nogę do tyłu. Natomiast 

gdy rodzic zacznie tupać nogami, wtedy dziecko na czworaka robi trzy obroty wokół własnej osi. 

 

4. Zabawy przy ludowej piosence „Miała baba koguta”. Zachęcamy do wspólnej rodzinnej zabawy       

https://www.youtube.com/watch?v=g7GtdWmA2GI 

 

W miała baba koguta, koguta, koguta 

Wsadziła go do buta, do buta hej! 

O, mój miły kogucie, kogucie 

Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie 

Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie 

W tym bucie, w tym bucie jest? 

 

Miała baba indora, indora, indora 

Wsadziła go do wora, do wora hej! 

O, mój miły indorze, indorze 

Indorze, indorze, indorze, indorze, 

Czy ci dobrze w tym worze, w tym worze 

W tym worze, w tym worze jest? 

 

Miała baba barana, barana, barana 

Wsadziła go do siana, do siana hej! 

O, mój miły baranie, baranie 

Baranie, baranie, baranie, baranie 

Czy ci dobrze w tym sianie, w tym sianie 

W tym sianie, w tym sianie hej? 

 

Miała baba kokoszkę, kokoszkę, kokoszkę 

Wsadziła ją w pończoszkę w pończoszkę hej! 

Moja miła kokoszko, kokoszko, kokoszko 

Jakże ci tam w pończoszce w pończoszce jest. 

 

 

Rozmowa na temat piosenki: 

- jakie zwierzęta wystąpiły w piosence? 

- jakie było tempo piosenki? (wolne, szybkie) 

 

5. Praca plastyczna – Kurczaczek. 

Dziecko wycina z pomarańczowej kartki dziób oraz nogi kurczaczka. Dzióbek jest w kształcie 

małego trójkąta. Nogi to dwa długie paseczki. 

Na białej kartce dziecko odbija widelec zamoczony w żółtej farbie tak, aby powstało koło. Gdy 

farba wyschnie przykleja dziób oraz nogi kurczaka. Na koniec rysuje czarnym flamastrem oczy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g7GtdWmA2GI


 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Miłego dnia Kochani       


