
Propozycje zabaw dla dzieci 4 letnich 

 

Temat tygodnia: Wiosna na wsi 

 
 

Wtorek: 06.04.2021r 

Temat dnia: Psotna świnka 

 

Drogi Rodzicu: 

 
           Przeczytaj dziecku wiersz H. Bechlerowej                                              

„Psotna  świnka”. 
 

         Rzekł kaczorek do gąsiorka: 

Świetnie się zabawić można! 

Patrz, kartofel wypadł z worka 

będzie z niego piłka nożna. 



Leci piłka w różne strony 

Wyżej, niżej, w lewo, w prawo... 

Patrzy indyk, kot i wrony, 

Łatek szczeka – Brawo, brawo. 

             Sroka ze wsi przyleciała, 

              łebkiem kręci, dziób otwiera 

               i rozgłasza po wsi całej: 

Górą kaczki! Dwa do zera! 

Nie skończyły się zawody, 

bo malutka Michalinka 

otworzyła nagle chlewik, 

i wypadła stamtąd świnka. 

Dość zabawy! - głośno rzekła, zjadła piłkę i – uciekła. 

                                                                                      

Porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza.                          
Pomogą Ci pytania. 

- Kto jest mamą kaczorka, a kto mamą gąsiątka? 

- W co grały kaczki z gąskami? 

- Co było piłką? 

- Kto wygrywał? 

- Kto przyglądał się grze? 

- Co zrobiła sroka? 

- Czy mecz się skończył? Dlaczego? 

 

 

       Obejrzyj z dzieckiem obrazki zwierząt na wiejskim 

podwórku.                                                                                 
Nazwij zwierzęta. Wskaż te zwierzęta , które nie powinny się 

tam znaleźć. 

(Wykorzystajcie  obrazki w karcie pracy dziecka , str. 48). 

 

      Ćwiczenia oddechowe - „Gra na fujarce”. 
Dziecko naśladuje grę na fujarce – nabiera powietrza nosem, a 



wydmuchuje ustami i porusza dłońmi przy ustach. 

 

        Zabawa ruchowo – naśladowcza: „Naśladuję 

zwierzęta z wiejskiego podwórka”. 
Dziecko naśladuje ruchy i głosy zwierząt, np.: psa, kota, 

świnki, kaczki, kury, krowy (których nazwy poda  rodzic). 

 

        Zabawa plastyczna: Zwierzęta z wiejskiego 

podwórka. (materiały znajdują się w wyprawce plastycznej)  

                  

Odszukajcie wśród naklejek obrazki przedstawiające: krowę z 

cielątkiem, świnkę z prosiętami, kurę z kurczątkami, klacz ze 

źrebakiem ( wyprawka plastyczna). Naklejcie obrazki w 

kołach, a następnie wytnijcie koła z podstawką i zegnijcie 

wzdłuż linii przerywanych. (Instrukcję wykonania pracy 

znajdziecie w wyprawce  plastycznej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 07.04.2021 

 

Temat dnia: Wiejska muzyka 

 

Drogi Rodzicu: 
 

Rozwiąż z dzieckiem zagadki: 

 

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 (kurczątko) 

 

           Chodzi po podwórku, 

           kukuryku woła. 

          Ma wspaniały ogon  to jego ozdoba ( kogut)                                                                                                  

 

          Nazwij zwierzęta przedstawione na zdjęciach , wskaż   

obrazki tego, co dzięki nim mamy.                                                          
( karta pracy dziecka, str.49). 

 



Podziel rytmicznie ( na sylaby ) nazwy zwierząt z 

wiejskiego podwórka, klaszcząc przy tym.                                                     
Np.; kro -wa, ba - ran, ku - ra, ko - gut, świ - nia, kacz - ka.. 

 

Zabawa „ Wiejska muzyka''. 

Rodzic czyta wiersz.                                                                            

Gdy jest mowa o danym zwierzęciu, dziecko naśladuje jego 

głos: 

 

Kaczka kwacze ( dziecko mówi: kwa, kwa, kwa). 

Kracze wrona ( kra, kra, kra) 

a gęś gęga ( gę,gę, gę) przestraszona. 

Koza meczy ( meee, meee, meee) 

owca beczy (be, be, be), 

a na plocie sroka skrzeczy (trre, trre, trre). 

Wróbel ćwierka ( ćwir, ćwir, ćwir), 

dzięcioł stuka (stuk - puk, stuk- puk, stuk- puk) 

a kukułka w lesie kuka ( ku-ku, ku-ku, ku-ku). 

 

        Zabawa ruchowo – naśladowcza : „Naśladujemy 

zwierzęta z wiejskiego podwórka”. 

Dziecko naśladuje ruchy i głosy zwierząt z wiejskiego 

podwórka, np.: kota, psa, kury, świni, barana, itp. 

 

         Zaśpiewaj z dzieckiem znaną piosenkę „ Kotki dwa”        

i piosenkę  „ Jamniczek”. 

 

Przeczytaj dziecku wiersz : 

 

Kaczka kwacze, kracze wrona, 

a gęś gęga przestraszona. 

Koza meczy, owca beczy. 

A na płocie sroka skrzeczy. 



Wróbel ćwierka, dzięcioł stuka, 

a kukułka w lesie kuka. 

 

Porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza: 

- Co robią zwierzęta: kaczka, wrona, gęś? 

- Co robią: koza, owca, sroka? 

- Co robią ptaki – wróbel, dzięcioł kukułka? 

        Naśladujcie głosy tych zwierząt. 

 

Zabawa plastyczna: Narysuj zwierzątko żyjące na wsi .( 

pracę wykonaj dowolną techniką plastyczną). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek: 08.04.2021r 

Temat dnia: Na wiejskim podwórku 

 

Drogi Rodzicu: 

 
Zaśpiewaj z dzieckiem  piosenkę głosami zwierząt z 

wiejskiego podwórka. 

Rodzic pokazuje zdjęcie np. kaczki , a dziecko śpiewa 

wybraną piosenkę głosem kaczki. Gdy rodzic pokaże zdjęcie 

kury, dziecko śpiewa dalszą część piosenki głosem kury, itd. 

 

Zabawa: „Wszystko zwierzę, co ma pierze”. 

Rodzic rozpoczyna zabawę słowami: Wszystko zwierzę, co 

ma pierze”, po których wymienia nazwy różnych zwierząt. 

Każdorazowo, wypowiada nazwę, rozpościera ręce niczym 

ptak skrzydła. Dziecko wsłuchuje się uważnie w słowa rodzica 

i rozpościera ręce tylko wtedy, gdy usłyszy nazwę ptaka. 

 

Zabawa plastyczna – lepienie z plasteliny figurek zwierząt 

z wiejskiego podwórka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek: 09.04.2021r                                                                                         

Temat dnia:  Zwierzęta z wiejskiego podwórka – 

rodzice i ich dzieci. 

 

 
 
 

Drogi Rodzicu: 

 
Przeczytaj dziecku wiersz T. Fiutowskiej „Przeciwnie”. 

Coś jest duże, a coś..... 

Coś jest czarne, a coś..... 

Jedno tłuste, inne..... 

Tamto cienki, a to..... 

To głębokie, a to..... 

Może piękne być lub..... 



To wysokie, a to ….. 

Coś gładziutkie, jest lub..... 

Coś jest słodkie albo ….. 

Inne smutne lub ….. 

To jest proste, a to ….. 

Coś jest głośne, a coś..... 

Wiele jest przeciwstawnych słów, 

więc się pobawimy znów. 

 

Zabawa dydaktyczna „Rodzice i ich dzieci”. 

 

 Dokończ z dzieckiem kolorować obrazek ( kata pracy str. 30 -

31).    

                                                                   

   Rodzic wskazuje dorosłe zwierzę na karcie, dziecko je 

nazywa i odszukuje wśród naklejek obrazek młodego 

zwierzęcia i nakleja go w pobliżu rodzica. Dziecko naśladuje 

głosy zwierząt ( rodziców i ich dzieci ). 

 

 

 

Zabawa konstrukcyjna : Na wiejskim podwórku.                         
Z klocków zbuduj wiejskie podwórko. 

Do zabawy możesz wykorzystać zwierzątka ulepione z 

plasteliny lub wykonane z  papieru. 

 

Miłej zabawy 
Zróbcie zdjęcia i wyślijcie do nas. 

 
 


