
 

„Domy zwierząt” 

„Powitanka” 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klaszcz, klap, klap! /2x (dziecko klaszcze) 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klaszcz, w dłonie klaszcz. 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w dłonie klaszcz, klap, klap! 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w górę skacz, hop, hop! /2x (dziecko podskakuje) 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w górę skacz, w górę skacz. 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, w górę skacz, hop hop! 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, obróć się, ziu, ziu! /2x (dziecko obraca się) 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, obróć się, obróć się. 

Jeśli jesteś dziś szczęśliwy, obróć się, ziu, ziu! 

Jeśli jesteś dzisiaj smutny, przytul się, ścisk, ścisk! /2x (dziecko obejmuje mamę) 

Jeśli jesteś dzisiaj smutny, przytul się, przytul się. 

Jeśli jesteś dzisiaj smutny, przytul się, ścisk, ścisk! /2x 

 

Zabawę można przeprowadzić również w języku angielskim: 

If you’re happy 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands. /2x (dziecko klaszcze) 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands, clap your hands. 

If you’re happy, happy, happy, clap your hands. 

If you’re angry, angry, angry, stomp your feet. /2x (dziecko tupie) 

If you’re angry, angry, angry, stomp your feet, stomp your feet. 

If you’re angry, angry, angry, stomp your feet. 

If you’re scared, scared, scared, say: „Oh no!” /2x (dziecko mówi: „Oh no!”) 

If you’re scared, scared, scared, say: „Oh no!”, say: „Oh no!” 

If you’re scared, scared, scared, say: „Oh no!” 

If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take a nap. /2x (dziecko naśladuje spanie) 

If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take a nap, take a nap. 

If you’re sleepy, sleepy, sleepy, take a nap. 

 Zagadki dla maluchów – rozwiązywanie zagadek Anny Mikity oraz naśladowanie 

odgadniętego zwierzątka.  

Choć ma skrzydła,  

nie potrafi fruwać wcale.  

Za to co dzień znosi jajko  

i gdacze wspaniale. (kura) 

 

 Chodzi po podwórku 

 różowy grubasek.  

Lubi w brudnym błocie  

pochlapać się czasem. (świnia)  

 

Choć jest duża i rogata, 

 nie musisz uciekać.  

Kiedy dasz jej smacznej trawy,  



ona da ci mleka. (krowa)  

 

Chętnie po łące skacze i biega, 

 a jego synek to mały źrebak. (koń)  

 

Czasem włazi gdzieś wysoko,  

żeby mieć na wszystko oko.  

Gdy chce zapłać mysz malutką,  

to zakrada się cichutko. (kot)  

 

Zabawy rozwijające sprawność fizyczną  

Co słychać na wsi? – słuchanie wiersza W. Chotomskiej ilustrowanego obrazkami zwierząt 

występujących w wierszu. Dziecko naśladuje głosy zwierząt, których nazwy wypowiada 

rodzic. Wcześniej można przygotować obrazki zwierząt: bocian, kaczka, wrona, kogut, kura, 

pies, kot. 

 Co słychać na wsi? Wanda Chotomska  

Co słychać? Zależy gdzie.  

Na łące słychać: Klee! Klee!  

Na stawie: Kwa! Kwa!  

Na polu: Kraa!  

Przed kurnikiem: Kukuryku!  

Ko, ko, ko, ko, ko! – w kurniku.  

Koło budy słychać: Hau!  

A na progu: Miau!  

A co słychać w domu, nie powiem nikomu.  

 

 „Na wiejskim podwórku” – zabawa dydaktyczna. Rozmowa na podstawie ilustracji 

wiejskiego podwórka, na którym widać: kurnik, stajnię, budę. Próby podawania nazw domów 

zwierząt i dopasowywania obrazków zwierząt: kury, kogut – kurnik; koń – stajnia; pies – 

buda.  

Ilustracja wiejskiego podwórka, na którym widoczne są: kurnik, stajnia, buda dla psa; obrazki 

zwierząt: kury, koguta, konia, psa  

„Głosy zwierząt” – ćwiczenie narządu mowy. Dziecko naśladuje zachowanie podanych 

przez rodzica zwierząt: krowa na pastwisku – ruchy okrężne żuchwą; świnia – układanie warg 

w kształt ryjka, jak przy wymawianiu głoski u; pies – szczerzenie zębów, ziajanie; kotek pije 

mleko – wysuwanie języka nad dłońmi w kształcie miseczki, oblizywanie warg ruchem 

okrężnym; koń – kląskanie.  

 „Zwierzątka z wiejskiego podwórka” – zabawa ruchowo-naśladowcza. 

Na hasło: Biegnie piesek dziecko-piesek biegnie na czworakach. Na hasło: Biegnie kotek 

dziecko-kotek biegnie na czworakach, robi koci grzbiet. Na hasło: Biegnie konik dziecko-

konik galopuje, szybko biega na czworakach i wierzga. Na hasło: Biegnie kura dziecko-kurka  

chodzi na ugiętych nogach, porusza rękami jak skrzydłami.  



 

 

 

 



 

Narysuj według własnego pomysłu kurnik dla kury i koguta. Pokoloruj ptaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


