
PROPOZYCJE ZABAW NA ŚRODĘ (07.04.2021 R.) 
 

Kochane Pszczółki, Drodzy Rodzice! 

 

Witam Was już po Świętach Wielkanocnych. Jestem ciekawa: czy odwiedził Was 

Zajączek i czy Lany Poniedziałek był wystarczająco mokry? 

W tym tygodniu zajmiemy się tematyką zwierząt mieszkających na wsi – zwierząt 

gospodarskich. 

 

Pszczółki! Naśladujcie ruchy, do słów rymowanki, którą odczyta Wam rodzic. 

 

„Owieczki” – zabawa paluszkowa według Agaty Giełczyńskiej: 

 

Pięć owieczek w zagrodzie bryka: (pokażcie całą dłoń) 

jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. (policzcie wszystkie palce)  

Nagle patrzcie, jedna znika! (schowajcie mały palec, pomagając sobie drugą ręką) 

…… (Cztery) owieczki w zagrodzie brykają: (pokażcie cztery palce) 

jeden, dwa, trzy, cztery. (policzcie wszystkie palce) 

Jedna odeszła, więc … (trzy) zostają. (schowajcie serdeczny palec) 

Trzy owieczki małe: (pokażcie trzy palce) 

jeden, dwa, trzy (policzcie wszystkie palce) 

idą razem na hale. („kroczcie” palcami po przedramieniu drugiej ręki) 

Przez strumyk przeskoczą (zmieńcie rękę) 

i dalej wesoło kroczą. („kroczcie” po drugim przedramieniu) 

A gdy dotrą na sam szczyt, (palcami „wspinajcie się” na czubek głowy) 

całą trawę zjedzą w mig! (drapcie się po głowie) 

 

Ile owieczek dotarło na szczyt? Świetnie! 

 

Teraz posłuchajcie piosenki „Dziwne rozmowy”: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sY1jT8_LIx0 
 

 

Możecie naśladować ruchem sposób poruszania się poszczególnych zwierząt                         

i wydawać przypisane im odgłosy. 

 

Mam nadzieję, że słuchaliście uważnie. Wiemy już, że świnka mieszka w …, a krowa     

w … . Brawo! A gdzie mieszkają kury? Świetnie! A konie? Jeśli już Wiecie, zapraszam Was do 

zabawy matematycznej. 

 

Jeszcze tylko wytnijcie kartoniki i zaczynamy! 

 

„Kto gdzie stoi?” – zabawa matematyczna.   

 

1) Rodzic układa prosty rytm np. krowa, kaczka, kaczka; krowa, kaczka, kaczka.  

Dziecko kontynuuje, a w dalszej kolejności układa rytm według własnego pomysłu. 

Za każdym razem rytm odczytywany jest poprzez podanie kolejnych nazw zwierząt.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sY1jT8_LIx0


2) Rodzic zadaje zadanie z treścią, np.:  

- W stawie pływały 2 kaczki. Dołączyły do nich jeszcze 3. Ile kaczek pływa teraz w stawie? 

- Na łące pasły się 4 owce. Kiedy pies zaczął szczekać, 3 z nich uciekły. Ile owiec zostało na 

łące? 

 

 
 

„Ile nóg?” – zabawa matematyczna w ruchu. 

 

Dziecko losuje kartoniki. Następnie, do dźwięków, podających rytm przez rodzica (np. 

uderzanie drewnianą łyżką w spód garnka), rytmicznie porusza się po pokoju, a na ciszę 

układa kartoniki obok siebie. Kolejno przelicza, ile nóg łącznie mają zwierzęta przedstawione 

na obrazkach i podaje liczbę na głos.  

Przy kolejnym powtórzeniu dziecko losuje nowe kartoniki, a rodzic może zmienić 

rodzaj polecenia: Ile łącznie skrzydeł/ rogów/ogonów jest na Twoim obrazku? 

 

„Najlepszy farmer” – gra matematyczna. 

 

Każdy z graczy otrzymuje koszyk/talerzyk do zbierania punktów (np. małych klocków). 

Na podłodze (między graczami) leżą kartoniki (poniżej do wycięcia) z obrazkami zwierząt 

(stroną rewersową). Gracze kolejno losują po jednym kartoniku i przeliczają sylwety 

zwierząt.  

Osoba, która wylosowała kartonik z większą liczbą zwierząt, otrzymuje jeden punkt lub 

każdy z graczy wrzuca do swojego koszyka tyle punktów, ile zwierząt było na jej kartoniku.  

Na koniec (po ustalonej wcześniej liczbie rund) następuje podliczenie punktów                   

i przyznanie zwycięzcy tytułu najlepszego farmera. 



 
 

To była już ostatnia zabawa.  

 

Chętne dzieci mogą dodatkowo wykonać ćwiczenia na karcie pracy:  

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=38 

 

Połączcie obrazki zwierząt z ich cieniami i narysujcie na ogonie każdego koguta tyle 

piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce. 

 

Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam już w piątek! 

 

Pozdrawiam, pani Justyna. 

 

 
 

 

Jeśli macie ochotę, przygotujcie proszę na piątek: 

 

 

- wełnę (kolor/kolory dowolne), 

 

- klej,  

 

- nożyczki. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=38

