
Propozycje zabaw dla 4 latków 

 

1. W zagrodzie Małgosi – bajeczka ortofoniczna. 

Rodzic czyta treść bajeczki, a dziecko naśladuje odgłosy 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. 

 

2.  Zabawa naśladowcza „Na wiejskim podwórku” 

Przebieg: Dziecko biega w tempie granym na bębenku. Zatrzymuje się i 

na hasło: Pieski – chodzi na czworakach i naśladuje szczekanie psa. Na 

hasło: Koniki – biegnie, zatrzymuje się i grzebie kopytkiem. Na hasło: 

Koguty – staje na jednej nodze i naśladuje pianie koguta. 

 

3. Dopowiedz i zrób – zabawa z rymami. 

Rodzic mówi zdanie, które kończą słowa do rymu – dopowiada dziecko. 

Dziecko wykonuje czynność, o której jest mowa w zdaniu. 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie… dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki. 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem …brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, …trzy. 

 



4. ,,Wesoła krówka” praca plastyczna.  

 

Potrzebne materiały: wycięte koła różnej wielkości, pisaki lub kredki, klej, 

kolorowy papier. 

 

 

 

5. Zagadki  z wiejskiego podwórka. Rozwiązywanie zagadek Anny Mikity 

oraz naśladowanie odgadniętego zwierzątka. 

  

Choć ma skrzydła, nie potrafi fruwać wcale. 

Za to co dzień znosi jajko i gdacze wspaniale. - KURA 



  

Chodzi po podwórku różowy grubasek. 

Lubi w brudnym błocie pochlapać się czasem. - ŚWINIA 

  

Choć jest duża i rogata, nie musisz uciekać. 

Kiedy dasz jej smacznej trawy, ona da ci mleka. - KROWA 

  

Chętnie po łące skacze i biega, 

a jego synek to mały źrebak. - KOŃ 

  

Czasem włazi gdzieś wysoko, żeby mieć na wszystko oko. 

Gdy chce złapać mysz malutką, to zakrada się cichutko. – KOT 

 

6. Wypełnij karty pracy 

 



 



 


