
 

Na podstawie wiersza przypomnij sobie nazwy zwierząt i ich potomstwa. 

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. 

 

Odgłosy zwierząt – zabawa słuchowa. 

Spróbuj odgadnąć odgłosy zwierząt nie patrząc na ekran komputera. 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0       

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0


Gra „Memory” 

Gra polegająca na odnajdywaniu par takich samych kart. Karty są poodwracane, 

gracz odsłania 2 karty. Jeśli są to takie same karty zabiera je dla siebie, jeśli nie 

odkłada je dokładnie w to samo miejsce. Wygrywa ten kto zbierze najwięcej 

par. Na początek układamy dla dziecka 8 kart (4 pary), później dokładamy. 

Dziecko ćwiczy pamięć wzrokową, gdyż musi zapamiętać położenie danej 

karty. Obrazki należy wydrukować 2 razy i wyciąć, jeśli nie macie dostępu do 

drukarki możecie samodzielnie namalować swoją grę.                  

 

 
 

 
 



 „ Segregowanie zbiorów” –zabawa dydaktyczna. 

Z podanych wyżej obrazków: 

 Utwórz zbiory zwierząt z 2 nogami i z 4 nogami. Przelicz zbiory. Ustal , 

w którym zbiorze jest więcej elementów. 

 Utwórz zbiór zwierząt, w nazwie których na początku słychać głoskę „k” 

i zbiór pozostałych zwierząt. Porównaj liczebność zbiorów, ustal gdzie 

jest więcej, a gdzie mniej. 

 Przelicz ile jest wszystkich zwierząt. 

 Utwórz zbiór zwierząt, których nazwy składają się z 1 sylaby, 2 sylab, 3 

sylab. Których zwierząt jest najwięcej. 

„Zwierzęta wiejskie”- zabawowa ruchowa. 

Jesteś na wiejskim podwórku. Naśladuj ruchy znanych Ci zwierząt. Może 

rodzice spróbują odgadnąć kogo naśladujesz. Pamiętaj, że niektóre 

zwierzęta mają dwie nogi a inne 4. 

Pamięta każdy Przedszkolak, że po każdej zabawie 

Na mycie rąk nadchodzi pora!!! 

 


