
Propozycje zabaw dla „Delfinków” na tydzieo 20.04-24.04.2020  

 

Kochane Dzieci witamy Was w kolejnym tygodniu. Czas na ponowną porcją zabaw i zadao. 

ZACZYNAJMY!!! 

 

20.04.2020 – poniedziałek 

1. „Dzieo dobry zwierzątka” - zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy.   

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały.  

Kogut i kury w kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej 

stronie),  

krowa i koo w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do podniebienia miękkiego),  

a piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i wysuwanie języka nie 

dotykając o zęby),  

rozejrzał się po podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), 

wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał - kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!!  

Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!!  

Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym).  

Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!!  

Wypił mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłoomi ułożonymi w kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącad ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy samogłosce 

u). 

Krowa zaryczała - muu, muu!!  

A koo zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzieo dobry). 

2. „Zwierzątka z wiejskiego podwórka” – zabawa kształtująca orientację w przestrzeni – kodowanie.  

Załącznik nr 1 Kodowanie – zaprowadź krowę na trawę 

Załącznik nr 2 Kodowanie – strzałki 

3. „Kaczuszki” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo 

4. „Paluszki jak zwierzątka” – zabawa paluszkowa. 

Na początku tej zabawy Rodzic pokazuje dziecku otwartą dłoo ze wszystkimi palcami. Potem, drugą 

ręką, przygina odpowiednie palce kciukiem i palcem wskazującym, zgodnie z wypowiadanymi 

wersami, aż nazwie po kolei wszystkie palce. 

 

Każdy mój paluszek w zwierzątko zmienid muszę. 

Gruby, okrągły kciuk w owczarka zamienię tu. 

Ten wskazujący to koo, po łące goo go goo. 

Środkowy jak krówka jest mleczko dawad chce. 

Serdeczny to stara koza, zaprzęgę go do wozu. 

A mały paluszek .... beee, w owieczkę zamienił się. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo


5. „Kolorowe mleko” – proste eksperymenty domowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

6. „Stary Donald farmę miał” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk 

 

Dla dzieci chętnych: 

Załącznik nr 3 Kolorowanka   

Załącznik nr 4 Zwierzątka wiejskie – puzzle 

 

21.04.2020 – wtorek 

1. „Prawa lewa”- zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazywania. 

https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

2. „Zwierzęta wiejskie” – łączenie zwierzątek w pary. 

Załącznik nr 5 Połącz zwierzątka w pary 

Załącznik nr 6 Połącz zwierzątka w pary  

3. „Kto gdzie mieszka"- zabawa dydaktyczna. Łączenie w pary zwierząt z ich domem. Utrwalenie  

nazw zwierząt wiejskich i ich domów.  

Załącznik nr 7 Zwierzątka i ich domy 

4. „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” – słuchanie fragmentów wiersza Heleny Bechlerowej. 

Wykorzystanie ilustracji,  połączone z zabawą dydaktyczną „Przysmaki zwierząt”. Uważne słuchanie 

utworu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Poznanie przysmaków: kury, konia, 

królika, krowy, kozy, kota. Treśd wiersza i obrazki tutaj: 

http://chomikuj.pl/kasienia_1987/Galeria/Jak+kotek+zwierz*c4*99ta+mlekiem+cz*c4*99stowa*c

5*82*2b+tekst 

5. „Kurki trzy” – zabawa ze śpiewem.  

Wdrażanie do umiejętnego poruszania się w rzędzie i kole wiązanym. Tekst piosenki tutaj: 

 https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY 

6. „Zwierzątka z podwórka wiejskiego” – praca plastyczna z talerzyków. 

http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-teach.html 

 

22.04.2020 – środa 

1. „Duży i mały skok” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

2. „Zaprowadź zwierzątko do….” - kreślenie drogi w labiryncie, nie wykraczanie poza kontur 

labiryntu. 

Załącznik nr 8 Zaprowadź zwierzątko do… 

3. „Dopowiedz i zrób” – zabawa z rymami. 

Rodzic mówi zdania, których zakooczenia – słowa do rymu – dopowiada dziecko. 

Dziecko wykonuje czynnośd, o której jest mowa w zdaniu. 

 

Powiedz: prosię i podrap się po … nosie. 

Powiedz: koo i wyciągnij do mnie… dłoo. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem … głowy. 

Powiedz: króliczki i nadmij … policzki. 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem … brzuszka. 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g
https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM
http://chomikuj.pl/kasienia_1987/Galeria/Jak+kotek+zwierz*c4*99ta+mlekiem+cz*c4*99stowa*c5*82*2b+tekst
http://chomikuj.pl/kasienia_1987/Galeria/Jak+kotek+zwierz*c4*99ta+mlekiem+cz*c4*99stowa*c5*82*2b+tekst
https://www.youtube.com/watch?v=i2-YUurj8jY
http://twelvemakesadozen.blogspot.com/2011/11/guest-blogger-birthday-party-by-teach.html
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


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

4. „Skaczący królik”  – zabawy matematyczne.  

Określanie miary długości „na oko”. Zapoznanie dziecko ze sposobem miary długości (za pomocą  

kroków, stopa za stopą). Posługiwanie się pojęciami : dłuższy krótszy.  

Rodzic czaruje dziecko i zamienia je w królika słowami: „Czary mary, czary mary i jesteśmy królikami”. 

Rodzic wyznacza linię startu, układając linę. Prosi, aby dziecko przed liną. Na hasło: „Królik skacze”: 

dziecko wykonuje jak najdłuższy skok, a Rodzic zaznacza długośd skoku taśmą . W ten sposób skacze  

Rodzic i rodzeostwo. Na koniec dziecko próbuje określid na oko, czyj skok był najdłuższy,  

najkrótszy. Za pomocą kroków, stopa za stopą mierzą długośd swoich skoków. Określają, który skok  

miał najwięcej ilośd stóp, kroków, a który najmniej.  

5. „Skaczemy, biegamy” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

6. „Zwierzątka wiejskie” – gra memory.  

W załączniku jest pojedyncza ilośd elementów do gry. Prosimy Paostwa o wydrukowanie podwójnej  

ilości, aby można było zagrad z dzieckiem w grę memory.  

Załącznik nr 9 Gra memory 

 

Dla dzieci chętnych: 

Załącznik nr 10 Kolorowanka   

Załącznik nr 11 Kolorowanka 

 

23.04.2020 - czwartek 

1. „Kaczuszki” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo 

2. „Od jajka do kurczaka” – układanie historyjki obrazkowej.  

Poznawanie sposobu wykluwania się kurczaków. Opisywanie przez dziecko wyglądu kurczaka – kolor, 

nazywanie części ciała. Wypowiadanie się dziecka prostymi zdaniami. 

Załącznik  nr 12 Historyjka obrazkowa 

3. „Eksperymenty z jajkami” – wykonanie wspólnie z dzieckiem kilka doświadczeo z jajkami. 

https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w 

4. „Kurczaczek” – wykonanie obrazka techniką orgiami płaskie z koła.  

Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, sprawności manualnej i dokładności. 

 http://crayonka.blogspot.com/2013/03/wielkanoc-zwierzatka-origami-paskie-z-ko.html. 

5. „Kaczka dziwaczka” – słuchanie utworu Jana Brzechwy czytanego przez rodzica. 

Nad rzeczką opodal krzaczka, mieszkała kaczka-dziwaczka, 

Lecz zamiast trzymad się rzeczki, robiła piesze wycieczki. 

Raz poszła więc do fryzjera: "Poproszę o kilo sera!" 

Tuż obok była apteka: "Poproszę mleka pięd deka." 

Z apteki poszła do praczki, kupowad pocztowe znaczki. 

Gryzły się kaczki okropnie: "A niech tę kaczkę gęś kopnie!" 

Znosiła jaja na twardo, i miała czubek z kokardą, 

a przy tym, na przekór kaczkom, czesała się wykałaczką. 

Kupiła raz maczku paczkę, by pisad list drobnym maczkiem. 

Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w
http://crayonka.blogspot.com/2013/03/wielkanoc-zwierzatka-origami-paskie-z-ko.html


A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że odda potem. 

Martwiły się inne kaczki: "Co będzie z takiej dziwaczki?" 

Aż wreszcie znalazł się kupiec: "Na obiad można ją upiec!" 

Pan kucharz kaczkę starannie, piekł, jak należy, w brytfannie. 

Lecz zdębiał, obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. 

W dodatku cały w buraczkach, taka to była dziwaczka! 

 

Rozmowa z dzieckiem inspirowana pytaniami rodzica. Można wysłuchad piosenkę z filmu pt.: 

„Akademia Pana Kleksa”. Wykonanie improwizacji ruchowo-naśladowczej. 

https://www.youtube.com/watch?v=yTY2LX3GG9Y 

 

6. „Gimnastyka rączek” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

 

24.04.2020 - piątek 

1. „Równowaga” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

2. „Kurza rodzina”– składanie obrazków z części w całośd. 

Posługiwanie się nazwami zwierząt: kura, kogut, kurczaczki. 

 Załącznik nr 13 Kurza rodzinka - puzzle 

3. „W kurniku” – zestaw dwiczeo gimnastycznych z wykorzystaniem woreczków/poduszek. 

Wysiadujemy jajka – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Rodzic rozkłada woreczki/poduszki – „jajka” na podłodze, a zadaniem dziecka – „kur” jest bieganie po 

pokoju tak, by nie nadepnąd na woreczka/poduszki. Na hasło rodzica każda „kurka” musi szybko 

usiąśd na jakimś „jajku”.  

Zbieramy jajka – skręty tułowia.  

Dziecko stoi na dywanie w odpowiedniej odległości od mamy, brat, siostry, taty i podają sobie 

woreczki/poduszki – „jajka”, wykonując skręt raz w prawo, raz w lewo, szybko i powoli, w zależności 

od podanego przez rodzica rytmu wygrywanego na bębenku lub klaszcząc w ręce.  

Nie upuśd jajka! – dwiczenie prawidłowej postawy ciała.  

Dziecko maszeruje z wyprostowanymi plecami, trzymając woreczek/poduszkę na głowie. Na hasło 

rodzica pochyl głowę i staraj się złapad woreczek/poduszkę tak, jakby to było jajko.  

Kukuryku – zabawa rzutna.  

Dziecko maszeruje po pokoju z woreczkiem/poduszką w ręce. Na hasło: kukuryku zatrzymuje się i 

podrzuca woreczek/poduszkę, po czym stara się go/ją złapad. Głodne kurki – dwiczenia stóp. Dziecko 

siada na dywanie z wyciągniętymi przed siebie nogami. Pomiędzy bosymi stopami mają 

woreczki/poduszkę. Na hasło rodzica próbuje przybliżyd do siebie palcami stóp woreczek/poduszkę. 

Gdy mu się to uda, powtarza dwiczenie.  

Na grzędzie – dwiczenia dużych grup mięśniowych.  

Dziecko-kura kuca na dywanie, zamyka oczy. Na dźwięk klaśnięcia w dłonie „kura budzi się” – dziecko 

porusza się po pokoju z lekko ugiętymi kolanami i rękami zgiętymi w łokciach. Na ciszę ponownie 

wraca „na grzędę”. Zabawę powtarzają kilka razy, a na koniec siadają w siadzie skrzyżnym i przez 

chwilę głęboko oddychają. 

4. „Zasadził dziadek rzepkę” – wysłuchanie wiersza J. Tuwima.  

https://www.youtube.com/watch?v=yTY2LX3GG9Y
https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie, chodził te rzepkę oglądad co dzieo. 

Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, schrupad by rzepkę z kawałkiem chlebka! 

Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę, ciągnie i ciągnie, wyciągnąd nie może! 

Zawołał dziadek na pomoc babcię: "Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!" 

I biedny dziadek z babcią niebogą, ciągną i ciągną, wyciągnąd nie mogą! 

Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się, stęka, aż się zasapał! 

Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąd nie mogą! 

Zawołał wnuczek szczeniaczka Mruczka, przyleciał Mruczek i ciągnie wnuczka! 

Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Pocą się, sapią, stękają srogo, 

Ciągną i ciągną, wyciągnąd nie mogą! 

Na kurkę czyhał kotek w ukryciu, zaszczekał Mruczek: "Pomóż nam, Kiciu!" 

Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąd nie mogą! 

Więc woła Kicia kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka. 

Kurka za Kicię, kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek 

za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąd nie mogą! 

Szła sobie gąska ścieżynką wąską, krzyknęła kurka: "Chodź no tu gąsko!" 

Gąska za kurkę, Kurka za Kicię, Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za 

dziadka, Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąd nie mogą! 

Leciał wysoko bocian-długonos, "Fruoże tu, bodku, do nas na pomoc!" 

Bociek za gąskę, Gąska za kurkę, Kurka za Kicię, Kicia za Mruczka, Mruczek za wnuczka, Wnuczek za 

babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, 

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę! 

Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąd nie mogą! 

Skakała drogą zielona żabka, Złapała bodka - rzadka to gratka! 

Żabka za bodka, Bociek za gąskę, Gąska za kurkę, Kurka za Kicię, Kicia za Mruczka, Mruczek za 

wnuczka, Wnuczek za babcię, Babcia za dziadka, Dziadek za rzepkę, a na przyczepkę Kawka za żabkę, 

bo na tę rzepkę też miała chrapkę. 

Tak się zawzięli, Tak się nadęli, że nagle rzepkę, Trrrach!! - wyciągnęli! 

Aż wstyd powiedzied, co było dalej! 

Wszyscy na siebie poupadali: 

Rzepka na dziadka, Dziadek na babcię, Babcia na wnuczka, Wnuczek na Mruczka, Mruczek na Kicię, 

Kicia na kurkę, Kurka na gąskę, Gąska na bodka, Bociek na żabkę, Żabka na kawkę i na ostatku 

Kawka na trawkę. 



Układanie historyjki obrazkowej w formie puzzli z zachowaniem określonej kolejności.  

Załącznik nr 14 Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie 

5. „Najpierw skłon” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

6. „Gdzie znajduje się piesek?” – zabawa dydaktyczna.  

Doskonalenie pojęd przestrzennych, używanie pojęd na, w, przed, pod. 

Załącznik nr 15 Piesek w budzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


Załącznik nr 1 

 
 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 
 



Załącznik nr 4 

 

 
 

 



Załącznik nr 5 

 

 
 

 



Załącznik nr 6 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 7 

 

 



 

 

 



Załącznik nr 8 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 



Załącznik nr 10 

 

 
 

 



Załącznik nr 11 

 

 
 

 



Załącznik nr 12 

 

                    

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 14 

 

 
 

 

 



Załącznik nr 15 

 

Pokoloruj kółko na czerwono, gdzie piesek znajduje się na dywanie, na żółto, gdzie piesek znajduje 

się przed dywanem, na zielono, gdzie piesek znajduje się pod dywanem i na niebiesko zawinięty w 

dywanie. 

 

  

 
 


