
 

Propozycje zabaw dla dzieci i rodziców z grupy I 

Opracowała: mgr Justyna Sitarz   

 

14.04.2021 – Środa 

 

Temat:  Gdzie mieszkają zwierzęta? 

 

1. Domy zwierząt 

Rodzic wraz z dzieckiem ogląda filmik pt. Gdzie ja mieszkam?, który przedstawia historię 

pieska, który szuka swojego domu i w trakcie poszukiwań odwiedza domy innych zwierząt.  

Link do filmiku: GDZIE JA MIESZKAM? Nauka zwierząt gospodarstwa, nazwy ich domów, odgłosy - 

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ❗ - YouTube 

Rodzic oglądając z dzieckiem filmik utrwala poznane zwierzęta i zachęca dziecko do 

naśladowania.  

 

2. Puzzle – zwierzęta  

Rodzic wraz z dzieckiem próbuje złożyć 3-elementowe sylwety zwierząt ( szablon w załączniku 

na końcu pliku) 

Rodzic po wydrukowaniu kart pracy rozcina je na poszczególne elementy wzdłuż linii.  

Dziecko próbuje ułożyć zwierzę z elementów, jeśli nie potrafi 

samodzielnie układa z pomocą rodzica.  

Następnie naśladuje odgłosy jakie wydaje ułożone zwierzę.  

Krowa – muu, muu., Kot – miau, miau , Świnka – chrum, 

chrum 

 

 

 

3. Idą zwierzątka – zabawa do wierszyka 

Rodzic układa na dywanie z grubego sznurka ( szalika, tasiemki)  duże koło. Dziecko chodzi 

dookoła po sznurku, rodzic czyta wierszyk i wykonuje czynności z wierszyka, dziecko 

naśladuje rodzica. Przy ostatnim wersie rodzic wymienia nazwę domku i wskakują do środka 

koła. 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


Idą sobie kurki dróżką: 

Pierwsza kurka tupie nóżką, 

Druga kurka tupie nóżką, 

Trzecia kurka tupie nóżką. 

Potupały, potupały 

I w kurniku się schowały. 

 

Idą sobie świnki dróżką: 

Pierwsza świnka tupie nóżką 

Druga świnka tupie nóżką,  

Trzecia świnka tupie nóżką. 

Potupały, potupały 

I w chlewiku się schowały. 

 

Idą sobie koniki dróżką: 

Pierwszy konik tupie nóżką 

Drugi  konik tupie nóżką, 

Trzecia konik tupie nóżką. 

Potupały, potupały 

I w stajni się schowały. 

 

Zabawę można powtarzać, zmieniając nazwę zwierząt oraz ich domu.  

 

4. Praca plastyczna – wyklejanka  

Dziecko z pomocą rodziców wykleja plasteliną szablon kota oraz stodoły, może również kółka 

na szablonie zamalować odbijając paluszki zamoczone w farbie, technikę wykonania pracy 

należy dostosować do możliwości dziecka. Szablony są o zróżnicowanym poziomie trudności, 

rodzic może wybrać odpowiedni dla dziecka.   Pamiętajmy, że ma być to dla dziecka i dla 

Rodziców  miła zabawa ! 

(Szablony w załączniku na końcu pliku)  

 

 



 



  
 



 
 
 
 



 



 


