
Krótkie wierszyki - naśladowcze do wspólnej zabawy dające możliwość 

poznania części ciała, zjawisk zachodzących w przyrodzie, liczb, a także daje możliwość 

ćwiczenia  koordynacji wzrokowo ruchowej. Rozwija wyobraźnię ,precyzję ruchu. 

Ćwiczy uważnego słuchania i refleksu.  Maluchy uwielbiają  kiedy  mogą naśladować 

zilustrowany tekst wiersza: ruchem, gestem, mimiką twarzy. Zabawa niesamowita! 

 

   Drzewo i wiatr 
 

Kółko małe ,kółko duże,  

Głowa prosto ręce w górze. 

Ręce w prawo, ręce w lewo, 

tak się z wiatrem chwieje drzewo. 

 

Stajesz przed dzieckiem tak by dobrze widziało twoje gesty i miny . Kółka można kreślić 

nogami naprzemiennie .Zachęcamy dzieci do naśladowana. 

 

     Części ciała  I 
Tu paluszek, tam paluszek 

A tu śliczny mały brzuszek 

Tu jest rączka, a tu druga 

A tu oczko do mnie mruga 

Tu jest czoło ,tu są włosy 

Wszyscy mamy czyste nosy 

Tu są rączki do klaskania 

A tu nóżki do tupania. 

 

     Części ciała  II 
Pokaż  imię dziecka ,  gdzie masz oko, 

Gdzie masz ,ucho ,a gdzie nos, 

Gdzie masz rękę, gdzie masz nogę, 

Gdzie na głowie rośnie włos. 

Daj mi rękę, 

Tupnij nogą, kiwnij głową tak i nie. 

Hop do góry ! 

Razem pobawimy się. 

 

Proste wierszyki dające możliwość poznania swojego ciała .Stajemy przed dzieckiem 

tak by dobrze widziało twoje gesty i miny . 

Zachęcamy dzieci do naśladowana. 

 



            Zwierzęta 

Ptaszki mają  - dziób, dziób, dziób 
Słonie tupią  - tup, tup, tup 
Zając skacze - kic, kic, kic 
Mysz nie mówi nic! 
 

Zabawa poznawczo ruchowa, świetnie rozładowuje energię. Stajemy przed dzieckiem 

tak by dobrze widziało twoje gesty i miny .Kłap dzióbkiem uformowanym z dłoni, tup, 

skacz, połóż palec na buzi. Zachęcamy dzieci do naśladowana. 

 

  

             Osa 
 

Lata osa koło nosa 

Lata mucha koło ucha. 

Lata pszczoła koło czoła. 

Lecą ważki koło paszki. 

Lata bąk koło rąk. 

Leci bąk tłuściutki do bródki. 

Chodzą mrówki koło główki. 

Pełza gąsieniczka koło policzka. 

 

Stajemy przed dzieckiem tak by dobrze widziało twoje gesty i miny . 

         Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy. 

 Zachęcamy dzieci do naśladowana. 

 

            Policz 

 
 Policzymy ,co się da.  
Mam dwie dłonie ,łokcie dwa. 
Dwa kolana ,nogi dwie. 
Wszystko pięknie zgadza się. 
Dwoje uszu, oczka dwa. 
No i buzię też się ma. 
A ponieważ buzia je, 
Chcę buzie też mieć dwie. 

 
Świetna nauka liczenia przez zabawę i poznawanie części ciała .Wyrabia precyzję ruchów i 
uważnego patrzenia. Stań przodem do dziecka tak by dobrze widziało twoje gesty . 


