
1. Szanowni Rodzice, przeczytajcie dzieciom treść wiersza. Następnie zadajcie dzieciom 

pytania: Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu? Co wydarzyło się w wierszu? Kto spowodował 

kłopoty? Co zrobił gospodarz? Powtórzcie dzieciom nazwy młodych zwierząt: cielątko, 

koźlątko, itp…  

 

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. 

 

2. Z czego składa się jajko. Dzieci rozbijają jajko i wyszczególniają białko i żółtko. 

Wykonanie eksperymentu z rodzicami i omówienie jego wyników.  Dzieci zanurzają jajko w 

occie – zostawiamy zanurzone jajko na noc. Omówienie wyniki eksperymentu z 

poprzedniego dnia. Jak wygląda jajko po umieszczeniu w occie? Dlaczego jajko zrobiło się 

gumowate? (ocet wchłonął cały wapń zawarty w skorupce). Można podświetlić jajko, dzieci 

mogą dostrzec białko i żółtko.  

 

3. Zabawa dydaktyczna „Zwierzakowe cienie” – odrysowywanie cieni zwierząt wiejskich, 

doskonalenie percepcji wzrokowej i motoryki małej. 

 



 Do zabawy są potrzebne wycięte z kartonu 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.  A teraz kilka ćwiczeń 

–– „W zagrodzie” – dzieci rozbiegają się po pokoju, na polecenie rodzica lub rodzeństwa 

naśladują ruchy i głos danego zwierzęcia: 

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. 

–– „Koci spacer” – dzieci wykonują ćwiczenie równoważne na rozłożonym sznurku lub 

skakance, stopa za stopą, ręce w bok i zeskok. Następnie wykonują to samo ćwiczenie: z 

akcentowaniem palcami po każdym kroku, z uginaniem nogi w przód, z sięganiem nogą w 

dół do podłogi. Ćwiczenie powtarzają kilka razy. 

 

5. „Pisklęta” – zabawa plastyczna. Dzieci moczą jedną dłoń w żółtej farbie, odciskają ją na 

kartce i wycinają. Na środku odcisku dłoni rysują lub przyklejają oczy i dziób. Przyklejają 

wyciętą dłoń do żółtej słomki do napojów lub patyczka. Następnie składają w harmonijkę 

pomarańczowe paski papieru. Przyklejają je do pracy tak, by imitowały nogi pisklęcia. Całość 

można dodatkowo ozdobić żółtymi piórkami. 

 

6. „Wyganiamy owieczki z zagrody” – motoryczno-matematyczna zabawa z kostką. Przed 

każdym dzieckiem leży pudełko i klamerka. Na środku stołu stoi zagroda (większe pudełko) z 

owieczkami (kulki z waty lub gazety, ręczników papierowych) 

Dzieci wyjmują z zagrody (większego pudełka) wszystkie kulki z waty, czyli wyganiają 

owieczki z zagród. Rodzic rzuca kostką i pokazuje, ile oczek wypadło. Dzieci umieszczają w 

swojej zagrodzie odpowiednią liczbę owieczek, wkładając kulki z waty za pomocą klamerki 

do bielizny.  

 

7. Do czego potrzebne są nam zwierzęta wiejskie. Oglądanie obrazków. Określanie ich 

pożywienia, przydatności i miejsca, w którym mieszkają.  

    ZAŁĄCZNIK NR 1 

   Następnie dzieci mogą wykonać zaproponowane karty pracy.  

   ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

8. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach wiejskich.  

 



Kiedy pędzę, galopuję, 

powiew wiatru w nozdrzach czuję. 

Jeśli cukru kostkę dasz, 

miejsce na mym grzbiecie masz. 

zobacz odpowiedź 

Koń 

 
 

Czarne, białe i łaciate, 

spotkasz je na łące latem, 

nikt przed nimi nie ucieka, 

dać Ci mogą dużo mleka. 

zobacz odpowiedź 

Krowy 

 
 

Co to za damy żyją w chlewiku? 

Grube, różowe, jest ich bez liku. 

Małe oczka, krótkie ryjki mają 

i zawsze chrum, chrum, chrumkają 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/#z_233122_1
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/#z_233122_2


zobacz odpowiedź 

Świnki 

 
 

Dość nerwowe jestem zwierzę, 

jeśli na łące nie leżę. 

Walczę z toreadorami, 

a  ciosy zadaję rogami. 

zobacz odpowiedź 

Byk 

 
 

Nie na polu, nie pod miedzą, 

lecz na hali trawkę jedzą. 

Wełniane kubraczki mają, 

wełnę na sweterki dają. 

zobacz odpowiedź 

Owce 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/#z_233122_3
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/#z_233122_4
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/#z_233122_5


 
 

Dumny bardzo jest z ogona, 

chociaż pawia nie pokona. 

Nocuje zawsze w kurniku, 

rankiem pieje "Kukuryku!". 

zobacz odpowiedź 

Kogut 

 
 

Wytworny jest niebywale, 

czerwone nosi korale. 

Gdy na drodze mu ktoś stanie, 

to usłyszysz ... gulgotanie. 

zobacz odpowiedź 

Indyk 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/#z_233122_6
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/#z_233122_7


 
 

Nie czuj przy niej żadnej trwogi, 

choć kopyta ma i rogi. 

Jej braciszka dobrze znasz, 

to Matołek słynny nasz. 

zobacz odpowiedź 

Koza 

 
 

Siedzi na grzędzie w kurniku 

i nie woła kukuryku. 

O pisklęta swoje dba, 

gdy dasz ziarno, jajo da. 

zobacz odpowiedź 

Kura 

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/#z_233122_8
https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-gospodarskich/#z_233122_9


 
 

9. Wykonanie ćwiczenia grafomotorycznego „Krówka”. Rysuj pośladzie, pokoloruj, wyklej 

lub pomaluj.  

 ZAŁĄCZNIK NR 3  

10. Rozpoznawanie zwierząt i ich odgłosów. Prosimy o wpisanie adresu w przeglądarce 

internetowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw&t=115s 

MIŁEJ ZABAWY 

POZDRAWIAMY WSZYTKIE DZIECI  PANI MAGDA  I  PANI MAŁGOSIA 


