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ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

 

ABC PRZEDSZKOLAKA; 

- To dobry czas, by wspólnie segregować ubrania,  uczyć się je składać, dobierać 

skarpetki w pary; 

- Wykorzystajcie ten czas na naukę samodzielnego wykonywania czynności 

samoobsługowych, np.: wiązania sznurowadeł, zapinania guzików; 

- Zaprzyjaźniamy się z nożyczkami, kolorowankami i kredkami – pracujemy nad 

poprawnym trzymaniem narzędzia pisarskiego; 

- „Małe rączki w kuchni” – wykorzystujemy inwencję naszych pociech do pomocy 

przy organizacji posiłków; 

 

1. Przeczytajcie wiersz „Na wiejskim podwórku” Stanisława Kraszewskiego 

Na podwórko dumne matki przyprowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 
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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”  - rozpoznaj i naśladuj odgłosy 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&t=58s
https://www.youtube.com/watch?v=YHB3x2k3x30
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3. Rozwiąż zagadki o zwierzętach żyjących w gospodarstwie 
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4. Porozmawiajcie na podstawie obrazków jakie zwierzęta możemy spotkać 

na wsi i jak nazywają się ich dzieci. 
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5. Zabawa przy piosence „Dziadek fajną farmę miał” –                                   

dziecko naśladuje zwierzęta występujące w piosence. 

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

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo, 

Kurki na niej hodował, ija ija oo,                                                                                                             

Kurki koko tu i koko tam,                                                                                                                    

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko,                                                                                                       

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo                                                                                                    

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo                                                                                                  

Krówki na niej hodował, ija ija oo 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Świnkę na niej hodował, ija ija oo 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Kaczki na niej hodował, ija ija oo 

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwa. 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
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6.  „Ćwiczymy nasze buzie” – ćwiczenia logopedyczne 

 
 

7. „Skąd się bierze mleko?” –wytnij i ułóż historyjkę obrazkową według 

kolejności zdarzeń. 

 
 

 

8. Wykonaj zadanie ze str. 30-33 „Zwierzęta na wiejskim podwórku”     

– KARTA nr 3 
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9. „Owieczka” – praca plastyczna – wyklej owcę watą, lub wełną. 
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10. Dodatkowe karty pracy i kolorowanki: 
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Udanej zabawy!!! 

Czekamy na zdjęcia Waszych prac na grupie na 

facebooku 


