
DODATKOWE ZABAWY  DO WYKORZYSTANIA W DOWOLNYM MOMENCIE 

 

Witam serdecznie przesyłam Państwu kilka propozycji zabaw do 

wykorzystania w czasie wolnym życzę dużo radości podczas wspólnej zabawy 

Pozdrawiam ☺ 

 

✓ Zabawa ruchowa Gra w zielone (tekst popularny) 

Będą potrzebne: przedmioty w kolorze zielonym 

Opiekun rozmieszcza w pomieszczeniu różne przedmioty w kolorze zielonym. 

Pyta: „Grasz w zielone?” Dziecko odpowiada: „Gram!” O.: „Masz zielone?” 

Dz.: „Mam!” Wówczas dziecko musi dotknąć jakiegoś przedmiotu w kolorze 

zielonym. 

✓ Ćwiczenia słownikowe Lubię ptaki bo... 

Opiekun rozpoczyna, a dziecko kończy własnymi słowami zdanie: Lubię ptaki 

bo… 

✓ Zabawa konstrukcyjna Budki lęgowe dla ptaków. 

Będą potrzebne: klocki różnego rodzaju, zdjęcia budek lęgowych dla ptaków 

(np. https://tiny.pl/t332t) 

Opiekun wyjaśnia, po co ludzie zakładają budki lęgowe dla ptaków, pokazuje 

ich zdjęcia. Zachęca dziecko do wybudowania budki lęgowej z klocków. 

✓ Zabawa ortofoniczna Bocianie klekotanie 

Gdy opiekun wysoko podniesie rękę, dziecko głośno naśladuje klekotanie 

bociana. Gdy ją opuści – cichutko klekocze. 

✓ Zabawa manualna Robimy gniazdo. 

Będzie potrzebny: materiał do wykonania gniazda - kawałki miękkich gałązek, 

siano, a jeżeli nimi nie dysponujemy – pocięty na paski papier lub nawet 

kawałek tkaniny, koc, szalik itp.; pluszowy ptak 

Opiekun prosi, aby dziecko spróbowało uformować z dostępnych materiałów 

gniazdo dla ptaka. 

 

https://tiny.pl/t332t


 

✓ Zabawa dydaktyczna Żaba i bocian. 

Kiedy opiekun powie: „Bocian!”, dziecko wyciąga przed siebie dłonie, 

naśladuje rękami poruszający się dziób bociana. Kiedy opiekun powie: „Żaba!”, 

dziecko szybko dotyka opuszkami palców obu rąk, próbuje naśladować odgłosy 

żaby. 

✓ Zabawa ćwicząca spostrzeganie Ence-pence 

Będzie potrzebny: mały przedmiot, np.: guzik, piórko, moneta 

Opiekun, z rękami schowanymi za plecami, ukrywa mały przedmiot w jednej 

dłoni. Mówi do dziecka: „Ence-pence, w której ręce?” i pokazuje zaciśnięte 

pięści. Dziecko lekkim klepnięciem wskazuje dłoń, w której jest ukryty 

przedmiot. Jeśli trafi – zamieniają się rolami, a jeśli nie – zgaduje ponownie. 

✓ Zabawa Guzik z pętelką 

Będą potrzebne: różne guziki lub kółka do pchełek, sylwety wycięte z kartonu: 

ptaki, kwiatki, chmurki, słońce 

Dziecko układa guziki na sylwetach wyciętych z kartonu (np. promyki słońca, 

skrzydełko i oko ptaka, płatki kwiatków itp.). 

✓ Zabawa słowami Dokończ słowo 

Dziecko mówi całe słowa związane z wiosną, które z rytmicznym podziałem (na 

sylaby) powiedział opiekun, np.: wio-sna, kro-ku-sy, bo-cian, ża-ba itp. 

✓ Zabawa ruchowa Przylot bocianów 

Dziecko biega po pomieszczeniu i macha szeroko rozpostartymi ramionami, 

udając lecącego bociana. Na hasło opiekuna „Gniazdo” – ląduje, składając 

skrzydła blisko ciała, i staje na jednej nodze (druga może być ugięta w kolanie), 

głośno przy tym klekoce z radości. 

✓ Ćwiczenia grafomotoryczne Lot ptaka 

Będą potrzebne: patyczki do liczenia (ewentualnie kredki), obręcz (może być też 

np. talerz) Opiekun rozkłada w różnych częściach pomieszczenia patyczki do 

liczenia. Zadaniem dziecka jest znaleźć patyczki i narysować nimi w powietrzu 



drogę, którą ptak mógłby zanieść patyczek (gałązkę) do gniazda. Opiekun 

pokazuje, jak to zrobić, kreśląc w powietrzu łatwe wzory: linie faliste, łamane, 

sinusoidę. 

✓ Zabawa matematyczna Kukułka 

Będzie potrzebny: zabawkowy instrument muzyczny: tamburyn, bębenek, kołatka 

lub własnoręcznie wykonana grzechotka/buteleczka z ryżem lub grochem/ 

Dziecko siedzi na podłodze. Opiekun kilka razy uderza w wybrany instrument. 

Dziecko tyle razy naśladuje głos kukułki, ile uderzeń w instrument usłyszało. 

Dla 3-latków będzie to do czterech razy, dla 4-latków – do pięciu razy. Dla 

ułatwienia dziecko mogą wskazywać na palcach, ile razy usłyszały dźwięk. 

✓ Ćwiczenie ortofoniczne Głosy ptaków 

Opiekun naśladuje głosy ptaków (np.: kle, kle, ćwir, ćwir): szybko, wolno, 

cicho, głośno. Dziecko powtarza za nim. 

 

A może poćwiczycie mowę ☺ oto kilka propozycji☺ 

 

RYMOWANKI LOGOPEDYCZNE ( wg Wandy Chotomskiej)  

Pies  

Witam pana,  

panie psie,  

porozmawiać z panem chcę.  

- Gdybyś pieski język znał,  

to byś do mnie szczekał:  

- hau! hau! hau!  

- naśladujemy szczekanie psa (hau)  

- pokazujemy zęby (pies szczerzy kły)  

- poruszamy językiem w różne strony (pies merda ogonem)  

 

Myszka  

Któż to dziury  

w serze wygryzł?  

- Myszka piszczy, że to tygrys!  

- Może jakiś inny zwierz?  

Zapiszczała:  

- piiiisz, co chcesz!  



- szeroko otwieramy i zamykamy buzię, zęby widoczne (tygrys gryzie ser)  

- naśladujemy piszczenie myszki (piii)  

-wypychamy językiem prawy i lewy policzek(myszka ucieka przed kotem)  

 

Koń  

Na pastwisku pasie się koń,  

mały gawron woła doń:  

- Kto jest większy, ja czy ty?  

A ten koń ze śmiechu rży:  

- hi, hi, hi!  

- kląskamy (koń stuka kopytami)  

- parskamy  

- i-ha, i-ha, i-ha  

- naśladujemy krakanie (kra, kra, kra)  

 

Rybka  

Złota rybko, powiedz szybko,  

czy ty umiesz mówić, rybko?  

Otwórz pyszczek, potem stul  

i co powiesz?  

- Bul! Bul! Bul!  

- otwieramy i zamykamy usta ściągnięte, jak przy wymawianiu [u]  

- opuszczamy i unosimy żuchwę z ustami ściągniętymi, jak przy wymawianiu 

[u]  

- wybrzmiewamy głoskę [p] kierując strumień powietrza na dłoń (rybka 

wypuszcza bąbelki powietrza)  

 

Kogut  

To jest taki budzik,  

który rano budzi ludzi.  

- Jak ich budzisz, koguciku?  

- Pieję głośno:  

Kukuryku!  

- naśladujemy pianie (kukuryku)  

- dotykamy czubkiem języka dolne i górne zęby (kogut chodzi po płocie)  
 


