
ZABAWY ZE ZWIERZĘTAMI 

 

„Poranek na wsi” – opowieść słowno-ruchowa. Rodzic snuje opowieść i wykonuje 

ruchy. Dziecko kładzie się na dywanie i wykonuje ruchy naśladując rodzica. 

 Noc bardzo szybko minęła i  zaczęło świtać. Całe gospodarstwo 

powoli budziło się do życia (dziecko powoli się przeciąga). Jako pierwszy wstał pies 

Mars i wesoło merdając ogonem, zaczął biegać po podwórzu (porusza się na 

czworakach). Jego głośne szczekanie obudziło kota Puszka, który przeciągnął się 

mocno jeden raz (wykonuje koci grzbiet), potem drugi (powtarzają ćwiczenie), po 

czym ziewnął głośno (ziewa) i wyjrzał na zewnątrz. Nim zdążył cokolwiek powiedzieć, 

ujrzał spacerujące po podwórzu kury (kładzie ręce na biodrach i porusza się, 

obciągając palce stóp), które od czasu do czasu grzebały w ziemi w poszukiwaniu 

ziaren i  robaczków (pociera o  dywan raz jedną nogą, raz drugą). Tuż za nimi na 

powitanie dnia wyszły gąski, które szły jedna za drugą, śmiesznie poruszając 

kuperkami i wyginając długą szyję raz w prawo, raz w lewo (idzie, od czasu do czasu 

przykucając, porusza głową w prawo i lewo). A kiedy dotarły do stawu, wskoczyły 

doń zadowolone (zatrzymuje się i podskakuje). Nawet krowa Aniela zdążyła się 

obudzić. Leniwie pokręciła mordą i oblizała się wielkim językiem (oblizuje się, 

poruszając językiem raz w jedną, raz w drugą stronę). Zaraz ruszyła zjeść trochę 

siana, nim ubiegną ją baranki, które już podskakiwały, pędząc w stronę żłobu 

(podskakuje). Tak, chyba całe podwórko już się obudziło. Ale… Zaraz, zaraz! A gdzie 

jest kogut?! (przykłada dłoń do czoła i rozgląda się). Jest w kurniku! Biedaczek 

zaspał! (łapie się za głowę). To może pozwólmy mu dziś dłużej pospać. Nie budźmy 

go (kładzie palec na ustach i siada na dywanie). 

Podziel nazwy zwierząt widocznych na obrazku na sylaby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



A TERAZ  ZAPRASZAM DO KREATYWNEJ ZABAWY ZE 
ZWIERZATKAMI 

Wybierzcie sobie które zwierzątka bardziej wam się podobają 
 

"Balonowe zwierzaki"  
Jeśli macie w domu balony, możecie z nich stworzyć piękne zwierzątka. Miłej 
zabawy! 
 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/16tVxmnxvBhGb9Q6sUiFR6Wk2xLOAqEmR 

 

 
„Origami” Przygotujcie kolorowe kółka – z nich też powstaną zwierzątka 
 

 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/08/o-rigami.html 

https://drive.google.com/drive/folders/16tVxmnxvBhGb9Q6sUiFR6Wk2xLOAqEmR
http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/08/o-rigami.html


 

Możecie  również  stemplować paluszkami 
 



 


