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1. „Maszyna” – zabawa paluszkowa. 

Dziecko siedzi naprzeciw rodzica, stykając się z nim otwartymi dłońmi. Jedna para dłoni jest 

przybliżona do ciała dziecka, a druga- rodzica. Podczas recytacji wierszyka na przemian 

wyciągamy i przybliżamy do siebie ręce, uważając, aby dłonie cały czas były złączone.  

Maszyna autor: M. Barańska 

Ta maszyna, ta maszyna, 

Swoją pracę już zaczyna. 

Wszystkie tłoki zaraz ruszą, 

Bo się razem ruszać muszą. 

2. Gimnastyka dla smyka. 

Karty do zabawy w załączniku. 

Zasady zabawy: 

losujemy kartę z woreczka/ koszyka i wykonujemy ćwiczenia (lub wyświetlamy po kolei na 

monitorze komputera  

*karty można wcześniej ukryć w pokoju i poprosić dziecko, by je odszukało 

 

(karty pochodzą ze strony https://panimonia.pl) 

3. „Co słychać na wsi?” – zabawy muzyczne z piosenką „Na podwórku” (w 

załączniku). 

 Dzieci przygotowują z pomocą rodziców różne instrumenty muzyczne z przedmiotów 

dostępnych w domu: 



 

BANJO- wykonane z zakrętki od słoika, patyczka drewnianego i gumek recepturek. 

 

BĘBENEK 

 

GITARA 



 

FLETNIA PANA- wykonana ze słomek plastikowych i taśmy klejącej. 

 

MARAKASY- do jajka niespodzianki wsypujemy nasiona (groch, fasola, itp.). Między dwie 

łyżki wkładamy jajo, całość oklejamy ozdobną taśmą.  

 

GRZECHOTKA 

 

 



Każdy z uczestników zabawy (dziecko, rodzice, można włączyć do zabawy rodzeństwo) 

wybiera instrument, na którym będzie grał. Następnie każdy śpiewa wybrany przez siebie 

fragment piosenki (utwór ma trzy zwrotki i refren), akompaniując sobie na instrumencie.  

 W dalszej części zabawy dziecko ponownie słucha piosenki i liczy, ile zwierząt w niej 

występuje. Następnie, dla utrwalenia, wykonuje ilustracje każdego ze zwierząt.  

 

 Przy akompaniamencie piosenki dziecko naśladuje odgłosy zwierzęcia, o którym jest 

mowa w piosence (kiedy w piosence słyszymy „kot” dziecko naśladuje odgłosy 

wydawane prze kota „miau-miau”). 

 

 Następnie każdemu ze zwierząt przyporządkowujemy jakiś instrument muzyczny. 

Rodzic mówi nazwę wybranego zwierzęcia z piosenki, a zadaniem dziecka jest zagrać 

na właściwym instrumencie, rytmicznie wypowiadając nazwę tego zwierzęcia. 

 

 

4. Czytanie bajek o zwierzętach wiejskich. 

 

 


