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W ramach projektu 

„Na Bielanach Mamy Czas na integrację i rozwój – zorganizowanie różnorodnych form 

wsparcia dla warszawskich rodzin”, dofinansowany ze środków m. st. Warszawy. 



Wstęp 

Szanowni Opiekunowie. 

Od marca 2011 r. wraz z dziećmi do 3. roku życia byliście uczestnikami zajęć „Bawmy się” –

zajęć ogólnorozwojowych, „Projektu Dwulatek” i „Morning mother and toddler classes” – 

poranki z angielskim dla rodziców i maluchów. 

Zajęcia te dały Wam okazję do aktywnego udziału , wspólnej zabawy i inspiracji do 

ciekawego i rozwojowego spędzania czasu. Pokazały, w jaki sposób można indywidualnie 

pracować z dzieckiem, aby wzmocnić umiejętności, które dzieci zdobywały podczas zajęć. 

Nasze animatorki ze Stowarzyszenia ,,Mamy Czas” zebrały materiały, pomysły i wspólnie 

stworzyły dla Was – Opiekunów – ten poradnik. Mamy nadzieję, że pomoże Wam dalej 

pracować i wspólnie bawić się z dzieckiem w domu. 

 

Miłej zabawy dla dużych i małych życzy 

koordynatorka projektu, prezeska Stowarzyszenia 

Joanna Leszczyńska-Kudłaciak 



Zabawy ruchowe 

 

Latające ptaszki 

 Dla dzieci powyżej 12 miesięcy. 

 Potrzebne materiały: odtwarzacz CD z muzyką, hula-hoop lub kawałki sznurka, z 

których na podłodze układamy kilka kółek. 

 Instrukcja: gdy włączymy piosenkę, dzieci biegają, udając ptaszki (machają 

skrzydłami, podskakują). Gdy muzyka cichnie, dzieci muszą szybko wskoczyć do kółka, 

przykucnąć i udawać dzióbanie ziarenek. Na dźwięk muzyki wybiegają ze swoich karmników 

i dalej fruwają po pokoju. 

 

Tor przeszkód 

 Dla dzieci powyżej 1,5 roku. 

 Potrzebne materiały: karton/miska, gdzie dziecko może wejść obiema stopami, ryż 

(ok. 1 kg), 2 krzesła, koc, poduszka. 

 Instrukcja: Ustawiamy przedmioty jako kolejne bazy: 

Do kartonu/miski wsypujemy ryż, zadaniem dziecka jest wejść do środka bosymi stopami 

(może tam chwile posiedzieć, potuptać nogami). 

Ustawiamy krzesła obok siebie, zadaniem maluszka jest przejście przez tunel z krzeseł. 

Zwijamy koc jak naleśnik, zadaniem dziecka jest przejście po kocu jak po kładce, można 

asystować maluszkowi, podtrzymując go. 

Poduszka może posłużyć jako ostatnie zadanie, wejście na nią to zdobycie bazy końcowej, 

dziecko siada na niej jak w gniazdku. 

 

Zabawy plastyczne 

Hełm strażacki 

 Dla dzieci powyżej 12 miesięcy. 

 Potrzebne materiały: jedna kartka z gazety o dużym formacie albo zwykły papier 

formatu A3. 

 Instrukcja: zabawa najprostsza pod słońcem. Trzeba zrobić razem z dzieckiem czapkę 

z gazety. Gazetę składamy na pół, zawijamy górne rogi do środka w ten sposób, aby na dole 

pozostał prostokątny pasek. Prostokątny pasek wywijamy do góry z obu stron gazety. 



Wystające rogi zagiętego paska zaginamy po obu stronach, aby uzyskać trójkąt. Rozsuwamy 

boki i czapka gotowa. Warto jest udekorować hełm strażacki, przyklejając do niego sreberka 

lub po prostu kolorując go kredkami. 

 

Wyklejanka 

 Dla dzieci powyżej 12 miesięcy. 

 Przygotować klej w sztyfcie, kolorową gazetę, biały papier. Dziecko drze gazetę i 

przykleja karteczki na biały papier. 

 Oddzieranie papieru jest dobrym ćwiczeniem małych mięśni palców, które później są 

przydatne przy nauce pisania. 

 

Korale z makaronu 

 Dla dzieci: powyżej 9 miesięcy. 

 Potrzebne materiały: makaron rurki, linka do bielizny. 

 Instrukcja: ucinamy kawałek linki, zawiązujemy supełek tak, aby makaron 

zatrzymywał się na nim, dziecko nawleka makaron na linkę. 

 

Duszki 

 Dla dzieci: powyżej 9 miesięcy. 

 Potrzebne materiały: jedna kolorowa kartka papieru i jedna biała kartka papieru, 

kolorowa kredka lub pisak łatwo zmywalny. 

 Instrukcja: odrysowujemy rączkę dziecka i swoją na białej kartce papieru. Przegub 

dłoni zakańczamy na okrągło, to będzie głowa duszka, tam rysujemy oczka, nosek i buźkę. 

Wycinamy obie dłonie i naklejamy na kolorową kartkę. Duszki gotowe! 

 

Zabawy konstruktorskie 

Ekologiczny samochód 

 Dla dzieci powyżej 12 miesięcy. 

 Potrzebne materiały: karton (takiej wielkości, żeby dziecko mogło wejść do środka), 

wstążka/sznurek, taśma pakowa, różne pudełka plastikowe (np. po jogurtach), małe 

pudełeczka, talerze papierowe, rolki po papierze toaletowym lub po ręcznikach papierowych, 

nakrętki od butelek itd. 



 Instrukcja: w kartonie należy wyciąć/zagiąć spód i wierzch. A potem można puścić 

wodze fantazji: talerze papierowe mogą zamienić się w koła samochodu, nakrętki w 

odpowiednie guziki, rolka po papierze może być rurą wydechową, z pudełek można zrobić 

światła, zderzaki. Na koniec trzeba przyczepić do boków samochodu taśmę/sznurek. W ten 

sposób można zawiesić samochód na ramionach dziecka stojącego w środku. I samochód jest 

gotowy do jazdy! 

 

 

 

Piosenki 

Lata ptaszek (fragment bajki muzycznej, z tekstem Jana Brzechwy i z muzyką Mieczysława 

Janicza)  

 Dla dzieci powyżej 12 miesięcy 

 Instrukcja: proste słowa, prosta melodia. Idealna piosenka do zabawy w ptaszki. W 

trakcie śpiewania dzieci mogą udawać ptaszki, machając skrzydełkami i dziobiąc okruszki 

chleba. 

 Melodii można się nauczyć na http://www.youtube.com/watch?v=U1ApydLqKms 

 Tekst piosenki: 

Lata ptaszek po ulicy,  

Szuka sobie ziarn pszenicy.  

http://www.youtube.com/watch?v=U1ApydLqKms


Tu poleci, tam poleci, 

Dajcie jeść ptaszkowi, dzieci,  

Przecież dużo mu nie trzeba, 

Dość nakruszyć kromkę chleba  

I rozsypać ją na daszku, 

Mówiąc: to dla ciebie ptaszku… 

I rozsypać ją na daszku, 

Mówiąc: to dla ciebie ptaszku… 

 

Głowa, ramiona, kolana 

 Dla dzieci powyżej 12 miesięcy. 

 Instrukcja: w trakcie śpiewania dzieci pokazują poszczególne części ciała. 

 Tekst piosenki: 

Głowa, ramiona, kolana, palce, 

kolana, palce. 2x 

Głowa, ramiona, kolana, palce, 

Oczy, uszy, usta, nos. 

(Posłuchać można tej piosenki tu: http://www.youtube.com/watch?v=qmdcyRl8Pes) 

 

Wierszyki 

Raz i dwa… 

 Dla dzieci powyżej 1,5 roku. 

 Potrzebne materiały: płachta materiału (prześcieradło, kocyk), maskotka piesek. 

 Instrukcja: Na rozłożonym materiale kładziemy pieska. Łapiemy razem z dzieckiem 

materiał, rozciągamy go. Recytujemy z dzieckiem wierszyk i podrzucamy delikatnie pieska, 

falując napiętym materiałem. Na ostatnie słowa wierszyka „Licz od nowa: raz, dwa, trzy” 

podrzucamy jak najwyżej pieska jak na trampolinie. 

 Tekst wierszyka/piosenki: 

Raz i dwa, raz i dwa, 

pewna pani miała psa, 

trzy i cztery, trzy i cztery, 

pies ten dziwne miał maniery. 

Pięć i sześć, pięć i sześć, 

http://www.youtube.com/watch?v=qmdcyRl8Pes


wcale lodów nie chciał jeść. 

Siedem, osiem, siedem, osiem, 

wciąż o kości tylko prosił. 

Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, 

kto z was kości mu przyniesie? 

Może ja, a może Ty. 

Licz od nowa: raz, dwa, trzy. 

  

Rozpoznajemy figury 

 Dla dzieci powyżej 12 miesięcy. 

 Tekst piosenki: 

Czapeczka, kółeczka , małe okieneczka, 

Czapeczka, kółeczka , małe okieneczka, 

Figury oglądamy, czapeczek poszukamy, 

Figury oglądamy, kółeczek poszukamy, 

Figury oglądamy, okienek poszukamy. 

 Wycinamy kształty trójkąty/czapeczki, kółka i kwadraty/okieneczka. Podczas piosenki 

dziecko rozpoznaje kształty. 

 

Wierszyki z pokazywaniem 

Wierszyk 1 

Tu paluszek, tu paluszek. (pokazujemy raz prawy, a raz lewy palec wskazujący) 

Kolorowy mam fartuszek. (rączkami głaszczemy po brzuchu) 

Tutaj rączka, a tu druga, (pokazujemy raz jedną, a raz drugą rękę) 

a tu oczko do mnie mruga. (z palca wskazującego i kciuka robimy przy oku „dzióbek” 

ptaszka) 

Tutaj buzia, (robimy kółeczko dłonią wokół ust) 

tu ząbeczki. (pokazujemy szorowanie zębów) 

Tu wpadają cukiereczki. (pokazujemy paluszkiem w głąb buzi) 

Tu jest nóżka i tu nóżka. (pokazujemy raz jedną, a raz drugą nogę) 

Chodź zatańczyć jak kaczuszka! (tańczymy) 

 

Wierszyk 2 



Tam na stryszku (robimy z rąk daszek) 

małych myszek (zaciskamy piąstki i poruszamy nimi) 

chrobotanie ciągle słyszę. (drapiemy palcami o stół) 

Wciąż biegają, dokazują. (biegamy palcami) 

podkradają, (zagarniamy rękami do siebie, zamykając dłonie) 

łasuchują. (udajemy, że jemy) 

Lecz je złapać trudna sztuka, (grozimy paluszkiem) 

bo do norki dają nurka. (chowamy ręce za siebie) 

 

Wierszyk 3 

Umiem włożyć już buciki,  

kurtkę zapiąć na guziki. 

Chociaż trochę chłodno dziś,  

to na spacer warto iść!  

Rękawiczki mam w kieszeni,  

więc nie boję się jesieni. 

Gdy na nogach mam kalosze,  

ja się deszczu nie wystraszę. 

Popatrz, śnieg zaczyna prószyć,  

czapkę wciągam więc na uszy. 

(Podczas recytacji naśladujemy zakładanie poszczególnych części garderoby) 

 

Wierszyk 4  

Mam serduszko do kochania. (kładziemy dwie dłonie na serduszku) 

Główkę do myślenia. (obiema rękami bierzemy się za głowę) 

Małe nóżki do biegania. (biegniemy w miejscu) 

Buzię do jedzenia. (pokazujemy palcem buzię)  

 

Wierszyk 5 

Tu mam pięty, tu kolana, 

Tu mam biodra, a tu brzuszek, 

Tam są plecy, a tu pupa 

Na niej prędko usiąść muszę. 



(Dziecko wskazuje obiema rękami pięty, a później kolana, poklepuje dłońmi biodra, wypina 

brzuszek i klepie go obiema rękami na przemian, dotyka obiema rękami pleców, poklepuje 

pupę, jak najszybciej siada na podłodze) 

 

Mama zupę gotowała… 

 Dla dzieci powyżej 9 miesięcy. 

 Materiały: niepotrzebne lub drewniana chochla. Recytujemy wierszyk i pokazujemy. 

 Tekst wierszyka: 

Mama zupę gotowała, 

W wielkim garnku ją mieszała (jedną ręką obejmujemy niewidzialny garnek, a drugą ręką z 

chochlą zataczamy kółka w środku), 

I mieszała, i mieszała, (zataczamy ręką kręgi wewnątrz niewidzialnego garnka), 

Przyprawiała, przyprawiała, (wykonujemy ruchy palcami jak przy przyprawianiu potrawy), 

Smakowała, smakowała, (podnosimy rękę do ust w geście wkładania potrawy do buzi) 

A na koniec na talerze nakładała (wykonujemy ruch ręką, jakbyśmy wyławiali z garnka zupę 

i nakładali na talerze). 

 

Masażyki 

Kąpiel 

(Dziecko siedzi na kolanach opiekuna) 

Mama córkę myła, żeby czysta była. (głaszczemy plecy)  

Myła długie włosy, (palcami kreślimy wzdłuż pleców) 

plecy szorowała. (przesuwamy palcami od lewej do prawej wzdłuż całych pleców, zaczynając 

od góry i opuszczając coraz bardziej w dół) 

Gdy wszystko umyła, (przesuwamy otwartymi dłońmi po plecach) 

brzuszek masowała. (od tyłu obejmujemy dziecko i masujemy brzuch) 

Chociaż piana szczypie (lekko szczypiemy całe plecy) 

trochę w małe oczy, (na plecach rysujemy małe kółeczka) 

dziewczynka nie płacze, (delikatnie opukujemy plecy opuszkami palców) 

tylko rączki moczy, (opukujemy plecy otwartymi dłońmi) 

żeby były czyste, prania się nie bały, (przesuwamy otwartymi dłońmi po plecach) 

mamusi w sprzątaniu zawsze pomagały. (bierzemy za ręce i klaszczemy dłońmi) 

 



Pajączek 

Wspinał się pajączek po rynnie. (kroczymy palcami po plecach od dołu ku górze) 

Spadł wielki deszcz (przebieramy palcami) 

i pajączka zmył. (przykładamy do nich obie dłonie i szybko przesuwamy je w dół) 

Zaświeciło słoneczko,  

wysuszyło pajączka, rynnę i znów... (masujemy plecy ruchem okrężnym, aż poczujemy 

ciepło) 

Wspinał się pajączek po rynnie... (zaczynamy od początku) 

 

Zabawy aktorskie 

Kotki śpią 

 Cel: ćwiczenie mięśni grzbietu, mięśni narządów mowy (powtarzanie „miau”). 

 Przebieg zabawy: dzieci w siadzie klęcznym opierają głowę na dłoniach – „kotki 

śpią”. Na sygnał opiekuna „kotki” budzą się i w klęku podpartym „miauczą”: miau, miau, 

miau. Zabawę powtarzamy 2 – 3 razy. 

 

Bociany 

 Cel: ćwiczenie mięśni nóg. 

 Przebieg zabawy: na polecenie opiekuna dzieci chodzą w różnych kierunkach, wysoko 

podnosząc kolana. Na sygnał zatrzymują się, stają na jednej nodze oraz wyciągają ręce w bok, 

mówiąc: kle, kle, kle. Zabawę powtarzamy 2–3 razy. 

 

Na górze róże 

 Dla dzieci: bez ograniczeń wiekowych. 

 Potrzebne akcesoria: kocyk. 

 Instrukcja: układamy dziecko na brzuszku lub sadzamy do nas plecami (zależy od 

wieku) i rysujemy paluszkiem po plecach do następującego tekstu wierszyka: 

Na górze róże, 

Na dole kartofle, 

My się kochamy, 

Jak dwa pantofle. 



Kącik piosenek i wierszyków po angielsku 

Nasze maluchy są naturalnie bardzo ciekawe świata i dlatego warto bawić się z nimi od czasu 

do czasu w języku obcym, np. angielskim. Z obserwacji dzieci na moich zajęciach wiem, że 

chętnie słuchają, naśladują i starają się powtarzać dźwięki, które słyszą. Nie martwią się tak 

jak my, dorośli, że czegoś nie rozumieją, i dzięki temu łatwo przyswajają sobie obce dźwięki.  

Poniżej propozycja kilku piosenek i wierszyków związanych głównie z pokazywaniem, 

naśladowaniem gestów i ruchem. Jeśli nie znacie melodii piosenek, zachęcam do poszukania 

ich w internecie. Wystarczy zgooglować dany tytuł, a wyskoczy nam wiele propozycji. 

Piosenki przedstawione poniżej można dla przykładu znaleźć na stronie 

www.enchantedlearning.com, która jest skarbnicą propozycji edukacyjnych po angielsku. 

 

Piosenki z pokazywaniem 

Pięć małych kaczek – zabawa na liczenie do 5 

Piosenka mówi o tym, jak 5 małych kaczek wyszło za górkę pewnego dnia, a gdy mama je 

wołała, za każdym razem wracało o jedną mniej. Na koniec smutna mama zawołała i 

wszystkie pięć wróciło. 

Wytłumaczmy dzieciom, że ich paluszki u jednej ręki to 5 małych kaczuszek. W piosence 

kaczuszki po jednej nie wracają do mamy i my też zginamy dziecku po jednym paluszku. Na 

koniec wszystkie palce rozprostowujemy na znak, że wszystkie dzieci wróciły do mamy 

kaczki. Można też przygotować 5 gumowych kaczuszek i je chować albo po prostu 

narysować z dzieckiem kaczki, pokolorować je, wyciąć i po jednej chować w trakcie 

śpiewania. 

 

Five Little Ducks 

Five little ducks went out one day, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said "Quack, quack, quack, quack." 

But only four little ducks came back. 

Four little ducks went out one day, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said "Quack, quack, quack, quack." 

But only three little ducks came back. 

http://www.enchantedlearning.com/


Three little ducks went out one day, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said "Quack, quack, quack, quack." 

But only two little ducks came back. 

Two little ducks went out one day, 

Over the hill and far away. 

Mother duck said "Quack, quack, quack, quack." 

But only one little duck came back. 

One little duck went out one day,  

Over the hill and far away. 

Mother duck said "Quack, quack, quack, quack." 

But none of the five little ducks came back.  

Sad mother duck went out one day, 

Over the hill and far away. 

Sad mother duck said "Quack, quack, quack." 

And all of the five little ducks came back. 

 

Pięć małych, nakrapianych żabek – zabawa na liczenie do 5 

Piosenka mówi o tym, że 5 nakrapianych żab siedziało na pustym pniu drzewa, jedząc 

najsmaczniejsze robaki i po jednej wskakiwały do wody, gdzie było miło i chłodno. 

Opis jak do piosenki o kaczkach. Tym razem ramię odgrywa rolę pnia drzewa, a paluszki to 

żabki. 

Five Little Speckled Frogs 

Five little speckled frogs 

Sitting on a hollow log, 

Eating some most delicious bugs,  

Yum, Yum. 

One frog jumped in the pool,  

Where it was nice and cool, 

Now there are four speckled frogs,  

Glub, glub 

Four little speckled frogs, 

Sitting on a hollow log,  

Eating some most delicious bugs,  



Yum, Yum. 

One frog jumped in the pool,  

Where it was nice and cool, 

Now there are three speckled frogs,  

Glub, glub. 

Three little speckled frogs,  

Sitting on a hollow log,  

Eating some most delicious bugs,  

Yum, Yum. 

One frog jumped in the pool,  

Where it was nice and cool, 

Now there are two speckled frogs,  

Glub, glub. 

Two little speckled frogs,  

Sitting on a hollow log,  

Eating some most delicious bugs,  

Yum, Yum. 

One frog jumped in the pool,  

Where it was nice and cool, 

Now there is one speckled frog,  

Glub, glub. 

One little speckled frog,  

Sitting on a hollow log,  

Eating some most delicious bugs,  

Yum, Yum. 

One frog jumped in the pool,  

Where it was nice and cool, 

Now there are no speckled frogs, 

Glub, glub. 

 

Głowa, ramiona, kolana, palce – piosenka ucząca części ciała 

Najpierw dotykamy z dzieckiem jego poszczególnych części ciała – głowy, ramion, kolan, 

palców u nóg, oczu, uszu, ust i nosa – a następnie pokazujemy je w rytm muzyki. Jako model 

może posłużyć ulubiony miś dziecka lub lala. 



Head, Shoulders, Knees, and Toes  

Head, shoulders , knees and toes,  

Knees and toes,  

Head, shoulders , knees and toes,  

Knees and toes,  

And eyes and ears and mouth and nose,  

Head, shoulders , knees and toes,  

Knees and toes. 

 

Bardzo mały pająk – piosenka na pokazywanie kierunków do góry, na dół, na zewnątrz 

Piosenka mówi o tym, jak mały pająk po rynnie pełzał raz. Spadł deszcz i zmył pająka wraz. 

A wtedy wyszło słonko i wysuszyło deszcz, a bardzo mały pająk znów po rynnie wspinał się.  

Śpiewając tę piosenkę, zachęcamy dziecko do naśladowania poszczególnych czynności: gdy 

pająk wspina się do góry, to paluszki wędrują do góry po ramieniu, deszcz pada na ziemię – 

paluszki poruszają sie z góry do dołu, pająk jest zmywany z rynny – ruch obydwu rąk od 

siebie, słońce wychodzi zza chmurki – w górze zataczamy koło, słońce suszy deszcz – palce 

wędrują do góry. 

The Itsy Bitsy Spider (The Inky Dinky Spider)  

The itsy bitsy spider went up the water spout, 

Down came the rain and washed the spider out. 

Out came the sun that dried up all the rain,  

And the itsy bitsy spider climbed up the spout again. 

 

Migotaj, migotaj gwiazdko mała 

W tej piosence zachęcamy dzieci, żeby pokazywały najpierw obiema rączkami, jak migoce 

gwiazdka, następnie łapią się obydwiema rączkami za głowę i zastanawiają, czym ta 

gwiazdka jest. Gwiazdka jest wysoko na niebie, więc dzieci podnoszą obydwie ręce wysoko 

w górę, a następnie czterema paluszkami starają się pokazać kształt rombu, bo gwiazdka jest 

jak diament na niebie. Na koniec paluszki znowu migocą i dzieci łapią się za głowę. 

Ze starszymi dziećmi warto popatrzeć wieczorem na niebo i poszukać razem gwiazd. 

Piosenka ta jest również wspaniałą usypianką, którą sama setki razy śpiewałam swoim 

dzieciom!! 

 

The Star or Twinkle, Twinkle, Little Star, by Jane Taylor, 1806 



Twinkle, twinkle, little star,  

How I wonder what you are. 

Up above the world so high, 

Like a diamond in the sky. 

Twinkle, twinkle, little star 

How I wonder what you are! 

 

Nie ma, nie ma, jest – zabawa z chowaniem się, czegoś itp. 

Jest to zabawa uwielbiana przez nawet kilkumiesięczne brzdące – możemy zakryć sobie 

czymś twarz i po zaśpiewaniu piosenki szybko ją odsłonić – dzieci śmieją się do rozpuku. 

Starsze dzieci zachęcamy, żeby same zasłaniały sobie oczy, śpiewając piosenkę, a gdy je 

odsłonią, można im pokazać jakaś niespodziankę. 

Słowa 

Potrafię się bawić w „nie ma, nie ma jest!” 

Gdzieś ty jest, 

Nie ma, nie ma, jest!!!! 

I can play at peekaboo, peekaboo… 

Where are you ? 

Peeka, peeka, peeka, BOO!!!!!! 

 

Wierszyki paluszkowo-ruchowe 

Najpierw bierzemy rączkę dziecka i po wewnętrznej stronie zataczamy delikatnie kółeczka – 

to misio chodzi po ogrodzie. Następnie palcami wspinamy się po ramieniu dziecka – robimy 

jeden krok, potem dwa. Na koniec delikatnie łaskoczemy dziecko pod pachą. To samo może 

wykonać z dzieckiem ukochany misio. 

Dookoła ogrodu 

Round and round the garden 

Like a teddy bear. 

One step, two steps 

And tickle you under there! 

 

Wolno, wolno, bardzo wolno 



Może to być zabawa siedząca z pokazywaniem na dziecku. Najpierw ślimaczek wędruje 

powolutku po ramieniu dziecka, jak po poręczy drewnianej w ogrodzie. Następnie biegamy 

paluszkami po całym ciele dziecka jak myszka po całym domu. Starsze dziecko może udawać 

ślimaczka i chodzić wolno po pokoju, a następnie może zamienić się w szybką myszkę i 

biegać po całym mieszkaniu. 

W obydwu wersjach dzieci ćwiczą koncept wolno-szybko. 

 

Wolno, wolno, bardzo wolno 

Slowly, slowly, very slowly 

Creeps a garden snail. 

Slowly, slowly, very slowly  

Up a wooden rail. 

Quickly, quickly, very quickly 

Runs a little mouse. 

Quickly, quickly, very quickly 

All around the house. 

 

Misio, misio 

Wierszyk, który można wykonywać z maluchem albo starsze dziecko może wykonywać 

polecenia na swoim misiu. 

Maluszka bierzemy na ręce i najpierw się z nim okręcamy, następnie dotykamy z nim ziemi, 

dotykamy noska, a na koniec palców u nóg. Starsze dziecko powtarza te czynności z misiem 

Teddy Bear, Teddy Bear 

Teddy Bear, Teddy Bear 

Turn around 

Teddy Bear, Teddy Bear 

Touch the ground 

Teddy Bear, Teddy Bear 

Touch your nose 

Teddy Bear, Teddy Bear 

Touch your toes!!! 


