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Bajka „Na wiejskim podwórku” Urszula Piotrowska 

 

- A może byśmy tak wybrali się na wycieczkę na wieś – zawołał mały samochodzik Autuś.  

- Co ty na to, misiu Anatolu? 

- Bardzo dobry pomysł! – odpowiedziałem, a lala Amelka i słoń Izydor zaczęli bić brawo.  

I brum, brum wyruszyliśmy. 

 

                         

  Autuś                                         Miś Anatol                               Lalka Amelka 

 
Słonik Izydor 

Za miastem Autuś skręcił w boczną drogę, która zaprowadziła nas do malutkiej wsi. Stało 

tutaj tylko kilka domów, otaczających wielkimi ogrodami. Za ogrodami rozciągały się 



pola i łąki. 

Było piękne wiosenne popołudnie. Wtem usłyszeliśmy żałosne chrumkanie: 

- Chrum, chrum, zgubiłem się! Gdzie moja mamusia?  

Na środku drogi stało małe prosiątko i płakało. Amelka wyjęła chusteczkę i wytarła mu 

umorusany ryjek. Pogłaskała po łebku i zapytała, gdzie mieszka, ale maluch nie wiedział. 

 

- No to mamy kłopot – powiedział Autuś. 

- Jaki kłopot? - zdziwił się Izydor. – Po prostu odwiedzimy wszystkie gospodarstwa i 

zapytam się, czy zaginęło im prosiątko. 

- Jestem Chrumtuś – przedstawił się prosiaczek i już był bardzo zadowolony. 

Weszliśmy na najbliższe podwórko. Na nasz widok z budy wyskoczył wielki pies. 

Warczał i szczekał: 

- A co to za intruzi, hau, hau, hau! 

 

- Nie jesteśmy intruzami – zawołałem odważnie. – Jesteśmy z przedszkola „Pod 

Kasztanem”. I szukamy mamusi Chrumtusia. 

Wtedy pies zauważył prosiątko i przestał warczeć: 

- Znam tego małego włóczykija. Mama  - świnka ciągle go szuka. Mieszkają na końcu 

wsi. Spojrzał na przestraszone miny Amelki i Izydora i zaczął się śmiać.  

- Nie jestem taki groźny. Muszę trochę poszczekać , bo przecież pilnuję naszego 

gospodarstwa hau, hau. 



- Ja wcale się nie boję – wyszeptała Amelka, zadzierając nosek do góry. – Izydorek też 

niczego się nie boi. 

Pożegnaliśmy psa i poszliśmy we wskazanym kierunku. Autuś jechał za nami, brum , 

brum i wiózł Chrumtusia, który pierwszy raz siedział w samochodzie.  

Dotarliśmy do ostatnich zabudowań. Tam mieszkał Chrumtuś ze swoją rodziną. 

 

Oj, jak dziękowała nam mama – świnka, że przyprowadziliśmy jej dziecko. Okazał się, 

ze pozostałe jedenaście prosiąt nie odstępuje jej na krok, tylko Chrumtuś był taki 

wędrowniczek. 

Wtem rozległ się tętent i na podwórko wbiegła piękna klacz, a zna nią pędził jej synek, 

śliczny źrebak. Rżał i parskał. I cały czas zabawnie podskakiwał.  



 

 

- Jeśli chcecie mogę was powozić – powiedział, gdy usłyszał, że przyprowadziliśmy 

prosiątko.  

- Najpierw mnie, najpierw mnie! – prosiła Amelka – i wskoczyła zgrabnie na grzbiet 

źrebaka. 

- Gdy będę dorosłym koniem  - chwalił się źrebak – wygram wszystkie wyścigi przez 

przeszkody, ihaha, ihaha. 

A potem przewiózł mnie dokoła podwórza. Izydor bawiła się ze złocistymi kurczętami, 

które dziobały go w uszy. 

 

 

- Ko, ko, ko – zagdakał mama – kwoka – co to za zachowanie! 

Ale Izydor nie gniewał się. Bawiły go te psoty, a kiedy całe stadko wskoczyło mu na 

trąbę, słonik zaczął je huśtać, buju, buju. Śmiechu była co niemiara. Autuś zaparkował 

pod krzaczkiem i postanowił się zdrzemnąć przed drogą powrotną. Niestety, nic z 

drzemki nie wyszło, bo właśnie z pobliskiego stawu wróciła gęś z gęsiętami, które 

narobiły gęganiem strasznego hałasu. 



 

Dzień upłynął szybko. Mały samochodzik zatrąbił, że pora wracać. Obiecaliśmy, że latem 
przyjedziemy znów. 

Gdy wieczorem wspominaliśmy naszą wyprawę, Amelka westchnęła: 

- Czy wiecie, że do lata prosięta, gęsięta, kurczęta i źrebaki urosną. Boję się, że ich nie 

rozpoznamy.  

- Ale one nas poznają – powiedział Izydor na pocieszenie. – Nie martw się, Amelko.  

 

 

Pytania do dziecka po wysłuchaniu bajeczki: 

 Gdzie na wycieczkę wybrały się zabawki? 

 Jakie zwierzęta spotkały na wsi? 

 Jak nazywały się mamy i ich dzieci? 

 Dlaczego zabawki przestraszyły się psa? 

 Co będzie robił źrebaczek jak dorośnie? 

 Jakie zwierzątka dziobały Izydora w uszy? 

 Co zrobiły gęsięta, które wróciły ze stawu? 

 

 

 

 



Zabawa dydaktyczna: „Zwierzęta i ich dzieci” 

Rodzic drukuje obrazki i wycina je: jeden kartonik to jedno zwierzę. Dziecko dostaje 

rozsypkę obrazków i jego zadaniem jest utworzyć pary: mama- dziecko i ułożyć je obok 

siebie.  

Karty można również wykorzystać jako grę memory.  

 

 



Karta pracy: „Zwierzęta i ich młode” 

Rodzic pokazuje i omawia, jak należy wykonać zadanie: przeliczamy poszczególne 

zwierzątka i obok zwierzątka pod obrazkiem, rysujemy tyle kresek ile jest zwierzątek tego 

rodzaju. 

 

 



Wiersz „Pokłóciły się zwierzęta” Edyta Matłosz 
 

 

 

Dnia pewnego na podwórku 

pokłóciły się zwierzęta 

o to kto ma dłuższą pamięć 

i kto dłużej z nich pamięta. 

Kura: Koo ko ko ko 

Kaczka: Kwaa kwa kwa kwa 

Baran: Beee 

Świnka: Kwik 

Kto z nas dłuższą pamięć ma? 

Pies zaszczekał: Hau hau hau 

Indyk zagulgotał: Guull 

a kot, który ciągle spał 

miaukną tylko cicho: Miauu 

Nic z tej kłótni nie wynikło 

bo zwierzęta przez dzień cały, 

o co była awantura, 

wszystkie pozapominały... 

 

 

 

 

Pytania do dziecka po wysłuchaniu wiersza: 

 O jakich zwierzętach była mowa w wierszu? 

 O co pokłóciły się zwierzęta? 

 Co wynikło z ich kłótni? 

 

Przy drugim czytaniu wiersza, dziecko dopowiada za rodzica odgłosy zwierząt (wyrazy 

dźwiękonaśladowcze). 

 

 

 



Zabawa dydaktyczna „Na wiejskim podwórku” 

 

Rodzic pokazuje kartę obrazkową przedstawiającą zwierzęta na wiejskim podwórku. 

Następnie prosi, by dziecko bardzo dokładnie się przyjrzało i zadaje pytania dotyczące 

obrazka: 

 

 Co przedstawia obrazek? 

 Czy znajduje się na nim dużo zwierząt? 

 Jak myślisz, których zwierząt jest najwięcej? (dziecko szacuje, nie liczy) 

 Ile świń/krów/koni/osłów/kur itd. znajduje się na obrazku? 

 Czyli których zwierząt jest najwięcej? (teraz dziecko liczy) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praca plastyczno- techniczna: „Kura” 

Co potrzebne: 

 Papierowy talerzyk 

 Brązowa farba i pędzel 

 Żółta, pomarańczowa i czerwona kartka 

 Oczka (można je narysować) 

 Klej 

 

 

Co robimy: 

 Malujemy talerzyk brązową farbą. 

 Kiedy farba wyschnie, składamy go na pół. 

 Rysujemy na pomarańczowej i czerwonej kartce kształt piór do ogona i wycinamy je 

(ile chcemy). 

 Przyklejamy pióra na jednym z brzegów złożonego talerzyka. 

 Wycinamy „kogucik” i podbródek dla kury z czerwonego papieru i przyklejamy je w 

odpowiednim miejscu na drugim końcu złożonego talerzyka. 

 Wycinamy z żółtego papieru dziobek i przyklejamy. 

 Przyklejamy oczka. 



Kura gotowa! Ko, ko, ko! Poniżej piosenka o niej. 

Piosenka „Gdacze kura: Ko, Ko, Ko” 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY –  

Wykonanie: Śpiewające Brzdące 

 

Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, 

Ciągle gdacze, 

A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, 

W górę skacze, 

Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, 

Hałasuje, 

I się niczym, ani nikim nie przejmuje, 

Nie przejmuje. 

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 

W nocy ko, ko, ko, ko, 

Przez dzień cały ko, ko, ko, 

Ciągle ko, ko, ko, ko, 

Tylko ko, ko, ko, ko, 

Na okrągło ko, ko, ko! 

Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, 

Nie zamyka, 

Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, 

Swe zatyka, 

Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, 

Denerwuje, 

Więc na karę kura za to zasługuje, 

Zasługuje. 

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 

W nocy ko, ko, ko, ko, 

Przez dzień cały ko, ko, ko, 

Ciągle ko, ko, ko, ko, 

Tylko ko, ko, ko, ko, 

Na okrągło ko, ko, ko! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY


 

„Wiejska gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 

 

 

 

1. „Poranek na wsi” – Dziecko leży na brzuchu z rękami pod głową. Na dźwięk 

tamburyna rozprostowuje ręce i unosi je wraz z nogami nad podłogę. 

2. „Koty się budzą” – Dziecko w klęku podpartym – dolny odcinek kręgosłupa „wpycha” 

w kierunku podłogi, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Na hasło: „koci grzbiet” – 

dziecko wypycha górny odcinek kręgosłupa w górę tak, aby powstał swego rodzaju garb 

– głowę chowa między ramionami. 

3. „Sadzimy w polu” – Dziecko stoi w rozkroku. Następnie „sadzi w polu” wykonując 

skłon do prawej nogi, wyprost, skłon do lewej nogi i wyprost. Zabawę powtarzamy 3 

razy. 

4.  „Koniki biegają” – zabawa bieżna - Dziecko naśladuje konika poruszającego się w 

różnych kierunkach: biega, chodzi, przeskakuje przeszkody. 

5.  „Idzie kaczka”- ćwiczenie stóp- Dziecko chodzi z podkurczonymi palcami stóp w 

różnych kierunkach. 

6. „Idą krowy” – Dziecko chodzi na czworakach. 

7. „Pieje kogut”- ćwiczenie z elementami równowagi- Dziecko stoi na jednej nodze, ręce 

ma rozłożone szeroko na boki, potem „kogut” macha skrzydłami i pieje głośno 

„Kukuryku”. 

 

 

 

 



 

 

Karta pracy: PUZZLE 

Należy wydrukować całe obrazki, następnie wyciąć kolorowe elementy. 

Zadaniem dziecka jest ułożyć z nich cały obrazek na szarym tle. 

 



 

 

 



 

 

Zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy 

„Dzień dobry zwierzątka” 
Rodzic czyta bajkę jednocześnie pokazując ćwiczenia, a dziecko naśladuje. 



 

„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 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).” 

 

Zabawa ćwicząca narządy mowy: "Naśladuj mnie" 

Rodzic mówi i pokazuje, dziecko powtarza za nim: 

 Krowa - ruchy okrężne żuchwą, wargi zamknięte. 

 Świnka - tworzenie ryjka, jak przy wymawianiu „u”. 

 Piesek - szczerzenie zębów, ziajanie. 

 Kotek pije mleko - wysuwanie języka nad dłońmi ułożonymi w kształcie miseczki, 

oblizywanie warg ruchem okrężnym. 

 Konik - kląskanie. 

Zachęcamy do posłuchania i obejrzenia: „Odgłosy zwierząt” 

https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU 

https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU


 

Zabawa logopedyczna z obrazkami: „Odgłosy zwierząt” 

Rodzic pokazuje losowo zwierzę i wydaje jego odgłos, a dziecko naśladuje.                     

Rodzic może też tylko pokazywać zwierzę, a dziecko wydawać jego odgłosy. 

 

 

 

Karta pracy 



 

 

 

 



Ćwiczenia grafomotoryczne: „Rysuj po śladzie”. 

 

 



Ćwiczenie spostrzegawczości. 

1. Połącz każde zwierzę z jego mamą. 

2. Przypatrz się uważnie zwierzętom po lewej stronie i uzupełnij obrazki po prawej 

stronie, aby wyglądały tak samo. 

 

 
 



Na koniec zapraszamy na piosenkę! 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

Pozdrawiamy Pani Justyna i Pani Jola.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q

