
Dzisiaj zapraszam rodziców z dziećmi, 

 do zabaw z rytmem oraz ruchem. 

Poćwiczymy buzię, paluszki jak również rączki i nóżki. 

Poniżej wierszyki z którymi możecie się pobawić w masażyki, w 

zabawy paluszkowe, zabawy ortofoniczne. Możecie przy tym 

ruszać się wykorzystując treść wierszyków. 

 

Wesołej zabawy! 

 
MASAŻYK Z WIERSZYKIEM "KONIK" 

 

Biega źrebaczek po łące 

(opukujemy plecy dziecka opuszkami palców) 

wąchając kwiatki pachnące. 

Tu rosną stokrotki,maki, 

a tu kolorowe bratki 

(poszczypujemy w różnych miejscach) 

Podchodzi klacz ,jego mama 

(kroczymy po plecach palcami) 

nosem go lekko dotyka. 

(lekko naciskamy jednym palcem) 

Konik do mamy się śmieje 

i dalej po łące bryka. 

(skoki nadgarstkami i palcami) 

Potem wieczorem w stajence 

do mamy tuli się blisko, 

(przytulamy się do dziecka) 

układa się do snu na sianie 

i chrapie jak wielkie konisko 

(naśladujemy chrapanie) 



 
WIERSZ PALUSZKOWY "DWIE ŚWINKI" 

- Dwie małe, różowe świnki -  (podnieś palce wskazujące) 

były bardzo głodne, jak to świnki. –   (jak przy jedzeniu) 

Gdy gospodarz zawołał je zaraz popędziły. -  (poruszaj palcami do przodu i tyłu) 

I z rozpędem do korytka z jedzeniem wskoczyły. - (skok rękoma) 

Dwie małe, różowe świnki -  (podnieś w górę palce) 

Chciały się bawić jak to świnki. -  (Wyginaj palce) 

Tarzały się w błocie calutki dzień, - (przekładaj ręce jedną na drugą) 

a wieczorem poszły spać do chlewiska. -  (połóż ręce pod głowę). 

 

 

WIERSZ „ZABAWA W RYMY” 

M. Strzałkowska 

Raz wybuchła na podwórku awantura, 

Bo zginęły pewnej kurze cztery pióra! 

Kura gdacze, 

kaczka.....( kwacze) 

Krowa.....( ryczy) 

świnia.....( kwiczy) 

owca.....( beczy) 

Koza.....( męczy) 

a na płocie przy chlewiku 

Kogut pieje: kukuryku! 

Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu, 

Ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu 

Odnalazła kura pióra i umilkła awantura’ 

A pisklęciu się dostała niezła bura! 

 

(Zapraszam do naśladowania zwierząt także w ruchu!!!) 

 

 

BAJECZKA ORTOFONICZNA „W ZAGRODZIE MAŁGOSI” 



 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; KOD, KO, DA 

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA. 

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: BE, BE, BE, 

Koza muczy: ME, ME, ME, 

Indor gulaga: GU, GU, GU 

Krowa ryczy: MU, MU, MU, 

Konik parska: PRR, PRR, PRR 

A pies warczy: WRR, WRR, WRR. 

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 

 

Zabawy rytmiczne można zakończyć zabawą z wesołą piosenką . 

 

 

 

 

 

 


