
Drodzy Rodzice oto propozycje działao edukacyjnych na kolejne trzy dni. 

Zachęcamy do wybranie sobie w danym dniu 2-3 zadao do wspólnej zabawy z 

dzieckiem.  

1. Wiersz Stanisława Kraszewskiego Na wiejskim podwórku – rozpoznawanie i podawanie nazw 

zwierząt wiejskich i ich młodych. 

Stanisław Kraszewski „Na wiejskim podwórku” 

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 robid 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. 

Pytania: 

• Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

• Co przytrafiło się zwierzętom na podwórku? 

Dziecko uczy się nazywad dzieci zwierząt. Rodzic mówi nazwę zwierzęcia a dziecko podaję nazwę 

młodego osobnika. Kontrolujmy prawidłowe podawanie nazw przez dziecko . 

2. Gospodarstwo Agatki” – zabawa ruchowo-naśladowcza połączona z dwiczeniami 

ortofonicznymi. 

Dziecko naśladuje odgłosy oraz sposób poruszania się podanego przez rodzica zwierzątka 

Dziecko uważnie słucha odgłosów zwierząt i odgaduje, które zwierzę wydaje dany dźwięk. 

Odgłosy zwierząt – https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU  

 

3. Zabawa oddechowa: 

- „Krowa Mela” przenoszenie na szablon krowy czarnych łatek za pomocą słomki do 

picia. 

 

4. Stary Donald farmę miał” – zabawa rozwijająca pamięd i sprawnośd językową do piosenki o 

tym samym tytule. Link piosenki/ https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 

 

5. ZAGADKI: 

https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA


Zagadka o krowie 

Duża i łaciata, na zielonej łące. 

Mlekiem nam dziękuje, za trawę i słooce. 

Zagadka o kurze 

Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi. 

Zagadka o kogucie 

Budzi się przed świtem, w przytulnym kurniku. 

Potem budzi innych, swoim kukuryku! 

Zagadka o koniu 

Lubi owies, lubi siano 

w stajni rży i parska rano. 

Zagadka o kaczce 

Lubię pływad w stawie każdy z was mnie zna. 

Wśród wrzasków domowych ptaków słychad moje: kwa, kwa. 

Zagadka o kocie 

Zagdaka to będzie nie długa, 

wlazł sobie na płotek i mruga. 

Zagadka o psie 

Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka, 

dobrym ludziom chętnie służy 

Zagadka o śwince 

Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana. 

 W błotku też lubi byd umorusana.. 

 



6. Karty pracy 

 
https://blizejprzedszkola.pl/cache/cache_img_miesiecznik/210/zwierzeta-gospodarskie-pd-210-

8301.pdf-1.jpg 

 

 

 
https://i.pinimg.com/236x/a9/bb/8b/a9bb8b5a0a906b183a997582bd214f1a.jpg 
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Policz ile dzieci mają poszczególne zwierzęta. Narysuj w okienkach odpowiednią liczbę kropek. 

Pokoloruj ilustrację.  



 

7. A taką pracę plastyczną można wykonad: 

 

 

 

8. Zagadki 

 

To jest biały napój, 

smaczny, bardzo zdrowy. 

Dostajemy go w prezencie 

od łaciatej krowy./MLEKO/ 

 

 Zwykle bywa w sklepie, 

w kostkach sprzedawane. 

Będzie nim pieczywo 

w mig posmarowane. (MASŁO) 

 



 Jest dziurawy, lecz tych dziurek 

nigdy nie łatamy. 

My kroimy go w plasterki 

i z chlebem zjadamy. (SER) 

 

8. . Historyjka obrazkowa „Skąd się bierze mleko”    /poniżej/ Rodzicu porozmawiaj z 

dzieckiem nt. zdarzeo na obrazku. Są tam rzeczy trudne  z którymi nie miało do czynienia, nie 

miało możliwości ich zaobserwowania – wytłumacz mu poszczególne wydarzenia na obrazku. 

Postaraj się aby dziecko powtórzyło historyjkę i  budowało wypowiedź w formie zdao.  

 

9. . „Krowa i mucha” – dwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o wiersz 

Patrycji Siewiera – Kozłowskiej 

 Była sobie krowa mała, Która pożud trawkę chciała 

. Trawka świeża i zielona, Krówka jest nią zachwycona! 

 Najpierw wącha, (wdech przez nos) 

 Później wzdycha (wydech przez usta z głośnym westchnieniem: aaaach!) 

A nad trawką mucha bzyka. (bzzzzzzzz – zęby złączone) 

 Żuje krówka swoją trawkę, (okrężne ruchy żuchwą) 

Myśli: chyba zjem dokładkę!  

Lecz te myśli jej przerywa mucha, która ciągle bzyka. (bzzzzzz – zęby złączone, wargi 

rozciągnięte)  

Krowa – pac – ogonem muchę, (klaśnięcie i wymówienie słowa pac)  

Mucha–brzęczy wciąż nad uchem! (bzzzzzz - zęby złączone, wargi rozciągnięte)  

Tak dzieo cały się bawiły,  

Aż opadły całkiem z siły! 



 









 

Opracowały: Małgorzata Pachytel, Magdalena Czepiel, Monika Dymek



 


