
 
 

 
 

Tematyka cykliczna „Wiosna na wsi” 

24.04.(piątek) „Zabawy z wiejskiego podwórka” 

 

Witam kochani! 

Dzisiaj na zakończenie tematyki cyklicznej proponuję Wam trochę zabaw z 

wierszykami, zagadkami, literami itp. w celu utrwalenia i podsumowania tych 

wszystkich wiadomości, które przez cały tydzień starałam się Wam przekazać. 

 

1. Bajeczka ortofoniczna „ W zagrodzie Małgosi” 

(Rodzic czyta wiersz, dziecko naśladuje głosy zwierząt) 

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: 
HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: 
MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; 
KOD, KO, DA 

Kaczka kwacze: 
KWA, KWA, KWA 

Gąska gęga: 
GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: 
BE, BE, BE, 

Koza muczy: 
ME, ME, ME, 

Indor gulaga: 
GUL, GUL, GUL 

Krowa ryczy: 
MU, MU, MU, 

Konik parska: 
PRR, PRR, PRR 



 
 

 
 

A pies warczy: 
WRR, WRR, WRR. 

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 

 

Po wysłuchaniu wiersza, wymieńcie, jakie zwierzęta znajdowały się w 

zagrodzie cioci Małgosi (bez podpowiedzi), liczcie na palcach ile uda 

Wam się spamiętać?  

Jeżeli od 8- 10 zwierząt to macie super pamięć! 

 

2. Matematyka na wiejskim podwórku 

 

 

Policz, ile jest wszystkich świnek i powiedz, gdzie się schowały stosując 

właściwe określenia dotyczące położenia przedmiotów. 

 - Ile świnek schowało się „za” jakimś przedmiotem? 

- Ile świnek schowało się „w” wewnątrz jakiegoś przedmiotu? 

 



 
 

 
 

3. Zagadki z wiejskiego podwórka 

 

Rozwiąż zagadki i z pierwszych liter każdej zagadki utwórz nazwę 

kolejnego mieszkańca wiejskiego podwórka. 

 

1. Czarne, białe i łaciate 

spotkasz je na łące latem 

   nikt przed nimi nie ucieka, 

   dać Ci mogą dużo mleka. 

 

2. Jest od konia dużo mniejszy, 
lecz ma troszkę większe uszy. 
Gdy się uprze, że iść nie chce, 
to nic z miejsca go nie ruszy. 

3. Czyżby ich nazwa 
wzięła się z tego, 
że zawsze sobie 

chodzą gęsiego? 

4. Stoi wśród sadu albo ogrodu 
drewniany domek – fabryka miodu. 

5. Siejemy ją w ogródku, 
gdy wiosna się zaczyna. 
Co jakiś czas kosiarką 
należy ją przycinać.  

 

Pokaż na obrazku, zwierzę, którego nazwę utworzyliście ze wskazanych liter. 

Dzieci starsze mogą zapisać wyrazy, które są rozwiązaniem każdej zagadki. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Mam nadzieję, że prawidłowo rozwiązaliście zagadkę literową? 

 

4. Ukryte zwierzęta        

 

W poniższych wyrazach   ukryły się nazwy zwierząt. Odszukajcie je. 

 

Maskotka 

Okoń 

Pokrowce 

 
Teraz z rozsypanki literowej spróbujcie ułożyć nazwy zwierząt. 

                                                                                                                                                    

            o – k – t  

            ń – k – o  

            k – a – r – u  

            r – o – w –k – a  

Powiedzcie, co wspólnego mają te wyrazy? 

 

 

 



 
 

 
 

5. Przysłowia, których bohaterami są zwierzęta. 

 

Kochani! Bohaterami wielu przysłów są zwierzęta. 

Waszym zadaniem będzie w oparciu o załączone ilustracje  odgadnąć, 

jakie to znane przysłowia? Czego nas uczą? 

 

Zapewne domyślacie się, jak brzmi pierwsze przysłowie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Nie kupuj kota w worku” 

   

 

 

 

 

 

 

 

Przysłowie to uczy nas, że zanim coś kupimy powinniśmy to 

zobaczyć, dokładnie obejrzeć. 

 

 

Spróbujcie odgadnąć przysłowia do załączonych obrazków.  

I zastanowić się, co one znaczą, przed czym nas ostrzegają? 



 
 

 
 

 

 

Mam nadzieję, że zagadki oraz zabawy matematyczne, literowe i z 

przysłowiami Wam się spodobały. 

 

 



 
 

 
 

6. Wiersz J. Brzechwy „Kwoka”. 

Na koniec, posłuchajcie wiersza J. Brzechwy „Kwoka”. On też uczy nas, jak nie 

należy brać przykładu z bohaterki wiersza. 

 https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I 

Kwoka 

 

Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

"Grunt to dobre wychowanie!" 

Zaprosiła raz więc gości, 

By nauczyć ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym 

W progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

"Widział kto takiego osła?!" 

Przyszła krowa. Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka gniewna i surowa 

Zawołała: "A to krowa!" 

Przyszła świnia prosto z błota. 

Kwoka złości się i miota: 

"Co też pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia!" 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

Siąść cichutko w drugim rzędzie, 

Grzęda pękła. Kwoka wściekła 

Coś o łbie baranim rzekła 

I dodała: "Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 

Trudno... Wszyscy się wynoście!" 

No i poszli sobie goście. 

Czy ta kwoka, proszę pana, 

Była dobrze wychowana? 

 

Życzę Wam spokojnego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. 

P. Ala 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I

