
Kilka propozycji w nawiązaniu do zbioru zabaw o zwierzętach. Można bawić się w ten 

sposób figurkami zwierząt, obrazkami.  Powodzenia! Małgorzata Śliwa 

Mówimy wierszyk, aby dziecko dopowiadało koniec wersu.  
 
„Zwierzęce gadanie” J. Beszczyński 
 

Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? ..... (Kle, kle, kle). 

Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? ....(Kum, kum, kum). 

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? ...(Miau, miau, miau) 

Co mówi kura, gdy znosi jajko? ....(Ko, ko, ko). 

Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? ...(Ku-ku-ryku). 

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? ...(Me, me, me). 

Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? ...(Mu, mu, mu). 

Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał? ...(Hau, hau, hau). 

Co mówi baran, gdy spać mu się chce? ...(Be, be, be). 

Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce?... 

Nic! Przecież ryby nie mają głosu! 

 

 

 

Wykalszcz z podziałem na sylaby: 

KOT - KOTEK – KOTECZEK 

PIES – PIESEK – PIESECZEK 

KOŃ – KONIK  

BARAN – BARANEK 

ŚWINIA – ŚWINKA 

KROWA – KRÓWKA 



Poniżej kilka gadających zwierząt, każde z nich zachęca do ćwiczeń. 

          

 

 

      

        

Machaj językiem  od ucha do ucha 

tak jak ja macham ogonkiem! 

Wołaj  ze mną:  HAU HAU! 

 

Narysuj dla mnie kość: 

 

Mrucz ze mną. MMMMMMIAU 

Zrób  językiem „koci grzbiet” 

Narysuj dla mnie mleko:  

Wołaj  ze mną:  KWI KWI! 

 

Zakręćj językiem kółeczko  - 

jakbyś malował mój ogonek! 

 

Narysuj dla mnie korytko: 

 



       

 

 

 

 

 

       

 

Wołaj ze mną: MMMMMU! 

 

Ruszaj buzią tak jak ja żuję trawę! 

 

Narysuj dla mnie trawę:! 

 

Wołaj ze mną: I-HA! I-HA! 

 

Parskaj za mną! 

 

Ja biegam, a Ty kląskaj językiem! 

 

Narysuj dla mnie marchewkę: 

 

Narysuj dla mnie trawę: 

 

Stukaj językiem jak ja kopytkami. 

 

Wołaj ze mną: BE BE! 

 



Poniżej zarys kota – można wydrukować lub wykorzystać jakikolwiek inny. Można narysować 

kota lub wykorzystać kolorowankę z postacią kota.  Zadaniem dziecka jest podnieść czubek 

języka do góry za zęby górne („zaczarowane miejsce”, „parking”). Dziecko paluszkiem rysuje 

postać kota i mruczy. Potem można pokolorować obrazek, wykleić go kawałkami gazet lub 

plasteliną – technika dowolna. Ważne, że przez całą pracę z kotem dziecko trzyma jezyk w 

górze (przypomina mu o tym podniesiony ogon kota).  

 



Dopasuj podpisy do obrazków: 

 

      

 

     

 

    

KOT 

KROWA 

BARAN 

ŚWINIA 

PIES 

KOŃ 


