
PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH  

12.04. 2021r. - 16.04.2021r. 

(opracowały: A. Jaskuła, M. Czarny) 

Temat: 

„JESTEM KULTURALNY” 

 
 
 
1. Słuchanie wiersza Jana Brzechwy pt. "Kwoka". 
 
Proszę pana, pewna kwoka  
Traktowała świat z wysoka  
I mówiła z przekonaniem:  
– Grunt – to dobre wychowanie!  
Zaprosiła raz, więc gości,  
By nauczyć ich grzeczności.  
Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym  
W progu garnek stłukł kopytem.  
Kwoka wielki krzyk podniosła:  
– Widział kto takiego osła?!  
Przyszła krowa. Tuż za progiem  
Zbiła szybę lewym rogiem.  
Kwoka, gniewna i surowa,  
Zawołała: – A to krowa! 
Przyszła świnia prosto z błota.  
Kwoka złości się i miota: 
 – Co też pani tu wyczynia?  
Tak nabłocić! A to świnia!  
Przyszedł baran. Chciał na grzędzie  
Siąść cichutko w drugim rzędzie,  
Grzęda pękła. Kwoka, wściekła,  
Coś o łbie baranim rzekła  
I dodała: – Próżne słowa,  
Takich nikt już nie wychowa,  
Trudno… Wszyscy się wynoście!  
No i poszli sobie goście.  
Czy ta kwoka, proszę pana,  
Była dobrze wychowana? 
 
Jan Brzechwa - "Kwoka" - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=DZeYxahiiRM


2. Rozmowa kierowana na podstawie w/w wiersza: 
Co postanowiła zrobić pewna kwoka?  
Kogo zaprosiła?  
Jak zachowywali się goście?  
Jak zachowywała się kwoka? 
Czy ta kwoka była dobrze wychowana? 
 
3. Zabawa naśladowcza „Lustrzane odbicie”.  
  
Jedna osoba przyjmuje rolę lustra, drugia przegląda się w nim, robiąc 
dowolne miny lub ruchy. Osoba pełniąca rolę lustra naśladuje miny i 
gesty. 
 
4. Słuchanie piosenki pt „Piosenka bardzo kulturalna”. Mała 
Orkiestra Dni Naszych  
 
1. Jestem królem dobrych manier, nie przeklinam i nie kłamię  
 Zamiast walić z grubej rury wolę trochę mieć kultury /2x  
 
 Ref.: Proszę, dziękuję, przepraszam /3x te słowa dziś ogłaszam. 
 
 2. Słowa ważne są ogromnie a mój język świadczy o mnie. 
 Dobre, więc maniery wolę na ulicy i przy stole /2x  
 
 3. Umiem słuchać bez ziewania Nie przerywam w środku zdania Bo 
kultura czyni cuda różni mnie od Małpoluda/2x  
 
 Piosenki bardzo kulturalna Mała Orkiestra Dni Naszych 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-JIrvxJheRA


5. Zabawa dydaktyczna „Magiczne słowa”.  
 Rodzic przedstawia dziecku sytuacje, a ono ma określić, jakich 
kulturalnych (magicznych) słów należy użyć.  
Przykłady: 
Co mówi dziecko, gdy wchodzi do szatni w przedszkolu?  
Co mówimy, gdy wychodzimy z przedszkola?  
Co mówimy, gdy prosimy o dokładkę obiadu?  
Co mówimy, gdy dostaniemy ciastko?  
Co mówimy, gdy koleżanka lub kolega częstuje nas cukierkiem?  
Co mówimy, gdy kogoś niechcący popchniemy?  
Co mówimy, gdy musimy komuś przerwać rozmowę, żeby poinformować 
o czymś ważnym? 
 

 



6. Zagadki sensoryczne 
 
Zagadki rozwijające zmysł dotyku: 
 
W nieprzezroczystych workach foliowych rodzic ukrywa różne 
przedmioty – (but, książkę, mleko w kartonie, samochodzik). Dziecko ma 
za zadanie odgadnąć, co się kryje w worku i podać nazwę sklepu, w 
którym można kupić dany produkt.  np. But - sklep obuwniczy. 
 
Zagadki rozwijające zmysł smaku  
 
Dziecko odgaduje nazwy rzeczy z zawiązanymi oczami. 
Rodzic przygotowuje produkty spożywcze  – owoce, ser, szynka, chleb.  
Gdy dziecku uda się odgadnąć, co to jest, musi podać nazwę sklepu, w 
którym można kupić dany produkt.  
 
Zagadki rozwijające słuch i koncentrację  
 
Rodzic czyta zagadki Anny Urszuli Kamińskiej, dziecko je odgaduje i 
podaje nazwę sklepu, w którym można kupić ten przedmiot.  
 
Malutki bobas lub dama mała.  
Z plastiku, gumy i szmatek cała. 
Największym skarbem jest małej 
Zosi,  
choć tylko mruga i rzęsy unosi.  
(lalka)  
 
Każdy mały budowniczy  
układanie ich wciąż ćwiczy.  
Złoży z nich dom oraz wieżę.  
Jak inżynier, mówię szczerze!  
(klocki)  
 
Jest okrągła – taka kula 
 Po boisku często hula 
 Mknie do kosza tak łagodnie 
 Jak szalona gra w dwa ognie! 
 (piłka)  
 
 
 
 



Zagadki rozwijające zmysł wzroku  
 
Rodzic ma przygotowane 4 pocięte na kawałki obrazki: lalka, baton, 
pantofle, książki. Prosi, aby dziecko złożyło obrazki w całość i 
powiedziało, z jakiego sklepu pochodzą te przedmioty.  
 
Zagadki rozwijające słuch fonemowy  
 
Rodzic rozkłada na dywanie wymienione rzeczy lub obrazki 
przedstawiające te rzeczy: kalosze, klapki, auto, grę, mazaki, cukierki, 
cytrynę.  
Dorosły wypowiada pierwszą sylabę wyrazu, dziecko wskazuje 
(przedmiot) obrazek przedmiotu, którego nazwa zaczyna się daną 
sylabą, wyklaskuje nazwę przedmiotu dzieląc wyraz na sylaby. 
 
7. Praca plastyczna „Na półkach w sklepie”.  
 
Rodzic przygotowuje dla dziecka kartkę A4 z narysowanymi 3 półkami. 
Dziecko wycina z gazetek reklamowych różnych sklepów po 5 
przedmiotów różnego rodzaju, np. zabawek, artykułów spożywczych, i 
przyklejają je tak, aby na każdej półce były produkty z innego sklepu 
 
8.   Muzyczna gimnastyka - ćwiczenia w podskokach. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 
 
9. Zabawa ruchowa z elementem równowagi ,,Spacer z książką”. 
 
Dziecko spaceruje, trzymając książkę na głowie (podtrzymuje rękami, 
aby nie spadła).Kiedy usłyszy jedno klaśnięcie rodzica, siada i ogląda 
swoją książkę, trzymając ją na kolanach; dwa klaśnięcia to sygnał do 
ponownego spaceru. 
 
10. W tym tygodniu zachęcamy do uzupełnienia kart pracy: 
 
Grupa III 
KP 2. 28-29; 
KDS wzór 16; 
 
Grupa IV 
KP4. str . 7-11; 
ZG str. 63-64; 
 

Grupa V 
KP 4. 8-11; 
Cz i P 63-64 
L 63-64 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

