
ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

1. Wiersz „Na wiejskim podwórku” Stanisław Kraszewski 

Na podwórko dumne matki przyprowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

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, 

Klacz – brązowe źrebiątko. 

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, 



Klacz – brązowe źrebiątko. 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 Pytania do treści wiersza: jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? Co 

wydarzyło się w wierszu? Kto spowodował kłopoty? Co zrobił gospodarz? 

 

2. „Odgłosy zwierząt”  - rozpoznawanie odgłosów zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&t=58s 

https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30 

3. Zabawa przy piosence „Dziadek fajną farmę miał” – dziecko naśladuje 

zwierzęta występujące w piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

4. „Moja zagroda” – dziecko rysuje lub koloruje zwierzęta wiejskie, 

następnie wycina i buduje dla nich zagrody z klocków, tak aby powstała cała 

farma. Wycięte zwierzęta można przykleić do kubeczków po jogurcie. 

Wesołej zabawy!! 

5. „Ćwiczymy nasze buzie” – nauka na pamięć: 

Piesek szczeka – hau, hau, hau. 

Kotek miauczy – miau, miau, miau. 

Kura gracze – 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. 

 

6. „Skąd się bierze mleko?” – kolorowanie, wycinanie  i układanie 

historyjki obrazkowej: 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


 
 



 
 

7. „Od owcy do swetra” – czyli, jak powstają ubrania – oglądanie i opowiadanie 

historyjki obrazkowej: 

 

 

 

 



8. „Owieczka” – praca plastyczna – wyklejanie owcy watą, lub wełną.            



         

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Karty pracy i kolorowanki: 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 



 

 



 
 

Udanej zabawy!!! 


