
 
 

Raz, dwa, trzy… 

melodia ludowa z Rzeszowskiego 

słowa Anna Kierkosz 

opracowanie zabaw do piosenki: Agnieszka Jędrzejewska-Stachura 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Poniższe zabawy są propozycjami, dzięki którym możecie Państwo wspomóc rozwój swojego 

dziecka: emocjonalny, artystyczny, intelektualny. Pomogą Państwu rozwijać jego 

kreatywność, wyobraźnię, intelekt i muzykalność. Pozwolą też Państwu nawiązać z dzieckiem 

głębszy i bliższy kontakt. Propozycje zabaw opracowała Agnieszka Jędrzejewska-Stachura. 

Warto śpiewać z dzieckiem i bawić się z nim przy piosence. 

 

 

• Dziecko wymienia (wylicza) zwierzątka, które pojawiły się w piosence, a potem liczy z mamą, 

ile ich było  (pięć); 

 

• Zabawa w liczenie: mama układa rekwizyty, np. klocki, łyżki, patyczki, kamyki itp. w różne 

kupki – po 1, 2, 3, 4 lub 5. i mówi jakąś liczbę do 5 - dziecko wskazuje kupkę, w której jest tyle 

rekwizytów (licząc je głośno). Następnie dziecko mówi liczbę, mama wskazuje, a dziecko 

sprawdza, czy mama wskazała odpowiednią kupkę; 

 

• Zabawa w „przedstawienie” – mama z dzieckiem wykonują małe pacynki (np. z kartki na 

słomce czy patyku do trzymania): myszkę, kotka, pieska, żabkę i bociana. Następnie 

przykrywają kocem krzesło czy stół i schowana mama podczas piosenki porusza pacynkami 

zgodnie z tekstem. Potem dziecko może zrobić „przedstawienie” dla mamy; 

 

• Mama z dzieckiem bawią się w postacie z piosenki (mogą zrobić atrybuty postaci, np. opaski z 

uszami kota, psa, myszki, dziobem bociana, głową żabki) i udają uciekającą myszkę (pi pi pi), 

skradającego się kota (miau miau), merdającego ogonem pieska (lub goniącego swój ogon – 

hau hau), bociana, który chodzi po łące (podnosząc wysoko nogi) i klekocze dziobem (ręce 

wyciągnięte w przód i klaszczące – kle kle), żabkę, która wesoło skacze (kum kum, rech rech).  

 

• Mama z dzieckiem mogą się bawić w skradającego się kotka i uciekającą  myszkę (lub w 

bociana i uciekającą żabkę) – mama wciela się w jedną postać, dziecko w drugą, a potem się 

zamieniają (złapana myszka czy żabka może być łaskotana przez kotka czy bociana). 

 


