
TEMATYKA: Zwierzęta na wiejskim podwórku 

 

 Zwierzęta z wiejskiego podwórka – prezentacja:  

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8 

PIOSENKA:  „Na podwórku”  Sł. Ewa Stadtmuller  Muz. Anna Kuszcze 

 Na podwórku zamieszanie, 

Każdy czeka na śniadanie, 

Głodny kot na płot się drapie 

a gospodarz smacznie chrapie. 
 

Ref.: Gospodarzu, wstawać pora, 

Karmić kury i indora, 

Nieść do stajni sianko świeże, 

A nie w łóżku sobie leżeć! 

II. Pieje kogut kukuryku! 

Nie ma ziarna dziś w kurniku! 

Krowa muczy, kwiczy prosię: 

Ktoś tu ma nas wszystkich w nosie. 
 

III. Gdy gospodarz to usłyszał, 

Krzyknął: spokój, krzyknął: cisza, 

Fantastyczny sen dziś miałem, 

Więc przerywać go nie chciałem. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8


WIERSZ: Na wiejskim podwórku   Stanisław Kraszewski 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, 

Kozę – rogate koźlątko, 

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

  

 

 Zachęcamy dzieci do naśladowania odgłosów zwierząt, gdyż jest to doskonałe 

ćwiczenie usprawniające narządy mowy. Ku temu może posłużyć poniższy wiersz. 

 

Wiersz: „W zagrodzie”  

 
Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Ko, ko, ko. 



Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: Me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 
 

 „Odgłosy zwierząt”  

Zadanie dla dzieci;  

1. Wybrać i nazwać zwierzęta żyjące w gospodarstwie wiejskim. 

2. Gdzie żyją i jak nazywają się pozostałe zwierzątka? 

https://www.youtube.com/watch?v=CZD1yvGTec4 

 

 Proponujemy wykonanie w domu eksperymentu „Kolorowe mleko”: 
https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

 
 Jak ulepić zwierzątka z plasteliny – krok po kroku, np. kotka - zabawa 

kształtująca sprawność manualną:  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic-zwierzatka-z-plasteliny-

krok-po-korku/ 
 
 „My jesteśmy kotki dwa”- zabawa ruchowa ze śpiewem. 

Dzieci zapraszają do zabawy w pokazywanie poszczególnych części ciała 

wszystkich domowników. Miłej zabawy! 

https://www.youtube.com/watch?v=6pVKA31Ks_U 

 

 

  „Zwierzęta domowe” - kolorowanki do wyboru. 

Po pokolorowaniu wybranego zwierzątka można dorysować dowolne 

elementy np. trawę, kwiatki, niebo, pieskowi budę, kotkowi miskę  

z mlekiem itp.( W ten sposób rozwijamy inwencję twórczą 

dziecka).Jeśli ktoś chce, może zrobić zwierzątko inną dowolną 

techniką, np. pomalować gąbką czy palcami-ogon indyka pomalowany 

opuszką palca wskazującego będzie pięknie wyglądał. Jesteśmy 

pewne, że będziecie mieli mnóstwo ciekawych pomysłów. 

Wykonane prace można gromadzić w teczce i pochwalić się nimi 

 w przedszkolu.  
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