
Kilka propozycji zabaw o zwierzętach – tym razem odwiedzamy ZOO.  

Wykorzystane tutaj  rysunki zwierząt pochodzą ze strony https://www.mjakmama24.pl/ i 

https://pl.depositphotos.com/ . Można wykorzystać jakiekolwiek inne, bawić się figurkami 

zwierząt, obrazkami, kolorowankami. Sięgnijmy do rymowanek lub wierszyków – 

przypominam tutaj kilka wierszy Jana Brzechwy.  

      Powodzenia!  Małgorzata Śliwa 

 
 

 Mówimy rymowankę, aby dziecko dopowiadało koniec wersu i odszukało zwierzę 
wśód innych (w książeczce, zabawkach, rysunku itp.): 

 
EF – EF – EF  KRÓL Z WIELKĄ GRZYWĄ  TO... LEW. 

PA –PA – PA   ROBI FIGLE ... MAŁPA. 

FA – FA – FA    WYSOKA... ŻYRAFA. 

OŃ – OŃ – OŃ  WIELKI... SŁOŃ. 

EC – EC – EC   RÓG MA... NOSOROŻEC. 

TAM TAM TAM  CIĘŻKI... HIPOPOTAM. 

YSA – YSA –YSA NIE MA TU... TYGRYSA. 

 

https://www.mjakmama24.pl/
https://pl.depositphotos.com/


Jan Brzechwa  „MAŁPA” 
Małpy skaczą niedościgle, 
Małpy robią małpie figle, 
Niech pan spojrzy na pawiana: 
Co za małpa, proszę pana! 

 

Pomóż małpce złapać banany (złap kredką banan i doprowadź do łapki) – buzia szeroko 

otwarta, język sięga wysoko do góry i stuka w „magiczne miejsce” za zębami. 

Pokoloruj tylko te owoce, które są żółte, gdy sa dojrzałe. 

  



Jan Brzechwa „KROKODYL” 

"Skąd ty jesteś, krokodylu?" 

"Ja? Znad Nilu. 

Wypuść mnie na kilka chwil, 

To zawiozę cię nad Nil." 

Krokodyl nie ma ogona – dorysuj go. Pomóż mu też wyczyścić zęby. Otwórz szeroko buzię i 

językiem dotknij wszystkich zębów po kolei, na górze i na dole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
        



Jan Brzechwa „ŻYRAFA” 

Żyrafa tym głównie żyje, 

Że w górę wyciąga szyję. 

A ja zazdroszczę żyrafie, 

Ja nie potrafię. 

 

Żyrafa jest głodna, a ma tylko połówki drzew – dorysuj drugą połowę do każdego drzewa. 

Spróbuj sięgnąć językiem w kierunku nosa, potem brody, w stronę jednego ucha i drugiego. 

Potem spróbuj sięgac językiem kolejno: broda – nos – broda – nos; ucho – ucho – ucho – 

ucho; broda – ucho – nos – ucho.  

 

 

 

 

 

 

   
 



Jan Brzechaw „LEW” 

Lew ma, wiadomo, pazur lwi, 

Lew sobie z wszystkich wrogów drwi. 

Bo jak lew tylko ryknie, 

To wróg natychmiast zniknie. 

Małe lwiątko zgubiło swoją rodzinę...  Widzi tylko cienie zwierząt. Szeroko otwiera paszczę i 

woła ŁA ŁA ŁA ŁA.  Połącz lwa z cieniami innych lwów, które uda Ci się odnaleźć i wołaj z nim 

ŁA ŁA ŁA ŁA, szeroko otwieraj buzię.  Pokoloruj lwiątko, jeśli chcesz. 

 

 

 

    

 


