
Temat tygodnia: Zwierzęta na wiejskim podwórku 

Poniedziałek – Zwierzęta wiejskie 

1. „Na wiejskim podwórku” – przeczytajcie wiersz Stanisława Kraszewskiego. 

 

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. 

 

Po przeczytaniu wiersza odpowiedzcie na pytania:  

Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?  

Co wydarzyło się w wierszu? 

 Kto spowodował kłopoty?  

Co zrobił gospodarz?  

Następnie przeczytajcie wiersz z włączeniem dzieci. Rodzic czyta: krowa – łaciate… 

itd., a dzieci dopełniają zdanie nazwą młodego zwierzęcia. W następnej kolejności 

dzieci próbują podać nazwy miejsc, w którym mieszkają zwierzęta z utworu, np. 

kurnik, chlew, stodoła.  

 

 



2. „Zwierzęta” – Rodzic wymawia nazwę zwierzęcia. Dzieci poruszają się 

swobodnie po sali, naśladując chód i odgłos wydawany przez to zwierzę. 

 

Zabawę można wykorzystać do wprowadzenia słownictwa w języku angielskim: 

chicken (kura)  

cow (krowa) 

horse (koń)  

goose (gęś) 

sheep (owca) 

3. „Zwierzakowe cienie” - odrysowywanie cieni zwierząt wiejskich.  

 

Do zabawy są potrzebne plastikowe lub drewniane figurki zwierząt wiejskich. 

W słoneczny dzień można przeprowadzić zabawę na dworze, w pochmurny przy 

świetle lampy lub latarki. Ustawiamy zabawki w rzędzie. Oświetlamy je latarką, tak 

żeby powstał cień. Odrysowujemy cienie i wypełniamy ich kontury.  

 

4. Zabawa ruchowa - Koniki  

 

Ruchy wykonywane do słów piosenki, którą znajdziesz tutaj:  
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

 

Noga goni nogę 

Biegają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop 

Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 

 

5. „Dzień dobry zwierzątka”- zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy. 

 

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w 

kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej 

stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby i cofanie go do 

podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (język w przedsionku jamy ustnej, 

oblizywanie górnych zębów). 

Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i 

wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po podwórku (kierowanie 

języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), wyskoczył na płot (unoszenie 

języka nad górną wargę) i głośno zapiał - kukuryku!! 

Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - ko!! Na śniadanie 

kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu preparowanego wargami). 

Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta 

szeroko otwarte, oblizywanie warg ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym 

bieganiem i dyszy (wysuwanie szerokiego języka do brody). 

Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał - miau, miau!! Wypił mleczko z 

miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki). 

W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem drzwi (wysuwanie warg do przodu jak 

http://chomikuj.pl/renata.misia/Muzyka/04+-+Koniki,585748413.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA


przy samogłosce u). 

Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, 

kląskanie). 

A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry). 

 

6. Karta pracy - Połącz zdjęcia dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka z ich 

dziećmi. Nazwij mamy i ich dzieci. 

 

7. Karta pracy - Podziel nazwy zwierząt na sylaby. Pod obrazkiem narysuj tyle kresek  

            z ilu sylab składa się nazwa danego zwierzęcia. 

 

8. Karta pracy - Policz ile zwierząt ukryło się na rysunku. Wynik wpisz w odpowiednie 

kółeczka. Możesz pokolorować zwierzęta. 

 

9. Karta pracy - Zaprowadź zwierzęta na farmę zgodnie z zamieszczonym kodem. 

 

  



Połącz zdjęcia dorosłych zwierząt z wiejskiego podwórka z ich dziećmi. Nazwij mamy i 

ich dzieci.



Podziel nazwy zwierząt na sylaby. Pod obrazkiem narysuj tyle kresek z ilu sylab składa 

się nazwa danego zwierzęcia. 



Policz ile zwierząt ukryło się na rysunku. Wynik wpisz w odpowiednie kółeczka. Możesz 

pokolorować zwierzęta. 



Zaprowadź zwierzęta na farmę zgodnie z zamieszczonym kodem. 

 


