
Kilka propozycji zabaw o zwierzętach – tym razem odwiedzamy ZOO.  

Wykorzystane tutaj  rysunki zwierząt pochodzą ze strony 

http://sowkowezacisze.blogspot.com/. Można wykorzystać jakiekolwiek inne, bawić się 

figurkami zwierząt, obrazkami, kolorowankami.  

      Powodzenia!  Małgorzata Śliwa 

 

 Mówimy rymowankę, aby dziecko dopowiadało koniec wersu i odszukało zwierzę 
wśód innych: 

 
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. 

YS – YS –YS   GROŹNY... TYGRYS. 

TAMA TAMA TAMA  NIE MA TU... HIPOPOTAMA.  

 

 Nabieramy powietrze nosem i na jednym wydechu mówimy tekst (do ilu uda nam się 
doliczyć – bez dobierania powietrza): 

Pantera liczy swoje centki: jedna centka, druga centka, trzecia centka... 

Tygrys liczy swoje pasy: jeden pas, drugi pas, trzeci pas... 

Flaming liczy swoje dzieci: jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko... 

 

 Masażyk afrykański – rodzic masuje plecu dziecko, potem zamiana: 

Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze UCH OCH ECH ICH ( rysujemy koło) 
Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie BRUM BRUM (rysujemy dwa małe) 
Wtem widzimy słonia, który wolno człapie BAM BAM (naśladujemy palcami kroki słonia) 
Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie UA UA UA (drapiemy) 
A ja  przytulam się mocno do mojego taty/mamy (przytulamy się) 
Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy HO HO HO (uderzamy delikatnie pięściami) 
Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła WUUUU WUUUU (rysujemy chmury) 
Cała nasza rodzina w namiocie się skryła. (rysujemy trójkąt) 

http://sowkowezacisze.blogspot.com/
https://www.mjakmama24.pl/
https://www.mjakmama24.pl/


Przybij piątkę z kilkoma zwierzętami  Wykonaj 5 zadań od każdego z nich. Gdy zadania 
wykonane – piątka Twoja! 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

1. Otwórz buzię szeroko i  zawołaj ze mną AAA! 

2. Buzia  otwarta  – nasz jezyk liczy zęby. 

3. Zęby zamknięte – nasz język czyści zęby w środku. 

4. Buzia otwarta – nasz język maluje sufit w buzi. 

5. Ziewam (usta na zmianę szerokie-wąskie-

szerokie): A-U-A-U-A-U-A-U-A-U 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1. Poskacz ze mną na prawej nodze i wołaj 

HOP HOP HOP. 

2. Poskacz ze mną na lewej nodze i wołaj (język 

leży na dole, zęby zamknięte) 

SA  SA  SA 

3. Przeskakuj za prawej nogi na lewą, z lewej na 

prawą i wołaj: HOP-SA  HOP-SA  HOP-SA 

4. Ogon w górę – język w górę, śpiewamy: 

LA LA LE – LE LE LA 

5. „Złap mnie” – zamykamy usta, język chowa 

się za policzkami w różnych miejscach, rodzic 

próbuje dotknąć palcem policzka w miejscu, 

gdzie pokazuje się akurat język. Potem 

zamiana ról, dziecko „łapie” język rodzica. 

Usta cały czas zamknięte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

*Szczególnie dla dzieci, które seplenią.

1. Przyklejamy naklejki na suficie - otwieramy 

szeroko buzię i językiem stukamy  za zębami w 

„magicznym  miejscu”. 

2. Język idzie do łóżka spać – buzie otwarta, język 

leży na dole za zębami (AAAA), zamykamy zęby. 

3. Uśmiechamy się (język śpi), pokazujemy zamknięte 

zęby (iiiiiii) 

4. Syczymy (język wciąż śpi na dole, zęby zamknięte) 

SSSSSSSSSSSY 

5. Syczymy (język wciąż śpi na dole, zęby zamknięte) 

SSSA SSSE SSSY  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*Szczególnie dla dzieci, które uczą się mówić R 

  

1. Zrób najwięszy balon jaki potrafisz z policzków.  

2. Zatrąb ze mną na trąbie (buzia otwarta szeroko – język w górę za 

zębami!):  

TY TY TY TY TY TY TE TE TE TE TE TE   TA TA TA TA TA TA... 

3. Zatrąb ze mną na trąbie (buzia otwarta szeroko – język w górę za 

zębami!):  

TY DY TY DY TY DY TA DA TA DA TA DA  TE DE TE DE TE DE ... 

4. Zatrąb ze mną na trąbie: (buzia otwarta szeroko!) 

TDY TDY TDY TDY TDY TDY...  

5. Zatrąb ze mną na trąbie (buzia otwarta szeroko – język w górę za 

zębami!):  TDA TDA TDA TDA TDA TDA TDE TDE TDE TDE TDE TDE... 


