
Na wiejskim podwórku 
 

Witajcie Motylki. 

 W tym tygodniu będziemy poznawać i bawić się ze zwierzątkami wiejskimi 
 

1. Zabawa ruchowa przy piosence "Koniki" Pohasaj jak konik 
https://youtu.be/qjPRAGyeYJA 

Noga goni nogę 

Bujają 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! 

 

2. Poparz na ilustrację nazywaj zwierzęta które znasz 

 

 Ile na obrazku jest kurek a ile kogutów? 

 Policz konie a potem krowy 

 Ile jest świnek? 

 Których zwierzątek jest najwięcej? 

 

 



3. „Na wiejskim podwórku” posłuchaj wiersza, nazywaj zwierzęta i ich dzieci 
 

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. 

 

4. Popatrz na obrazki, wskazuj i nazywaj rodziny zwierząt (mamę, tatę i 

dziecko)  Można wydrukować i bawić się w dowolny sposób – może zrobisz 

zagrodę dla zwierząt.  
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źrebię klacz ogier

cielę krowa byk
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prosię świnia knur

koźlę koza kozioł
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jagnię owca baran

króliczę królica królik
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gęsię gęś gąsior

kaczę kaczka kaczor
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pisklę kura kogut

indyczę indyczka indyk



5. Obejrzyj film i narysuj świnkę  
https://youtu.be/p7n-6jFiIAc 

 

 

 

albo kotka 

https://youtu.be/ONbQrMP9-3o 

 

 

 

 





 

PODZIEL NAZWY ZWIERZĄT NA SYLABY 

POD OBRAZKIEM NARYSUJ TYLE KRESEK Z ILU SYLAB SKŁADA SIĘ NAZWA 

DANEGO ZWIERZĘCIA 

 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

  

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 


