
Krąg tematyczny: NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

1. ,,,Idą kaczuszki” – piosenka, improwizacja ruchowa: 

Piosenka dostępna na kanale youtube: 

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

 

Idą kaczuszki, 

Trzymają swe brzuszki,      (trzymamy się za brzuch) 

Ogonkiem ruszają,               (potrząsamy pupą) 

Główkami kiwają.                   ( kręcimy głową) 

 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa,    (zginamy ręce w łokciach i machamy)  

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x) 

 

Idą kaczuszki, 

Mają krótkie nóżki,              (idziemy na kolanach) 

Wszystkie się bujają,           ( idąc kołyszemy się) 

Wesoło śpiewają. 

 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa,     (zginamy ręce w łokciach i machamy) 

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x) 

 

Idą kaczuszki, 

Umyć swoje nóżki,         

Skrzydłami machają,           (ręce proste i machamy) 

W wodzie już pływają.         (udajemy, że płyniemy) 

 

Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa,     (zginamy ręce w łokciach i machamy)   

Kwa, kwa, kwa, kwa, kwa! (2x) 

  

2. ,,Kwoka”  - wiersz: 

Kwoka 
Jan Brzechwa 

 

Proszę pana, pewna kwoka  

Traktowała świat z wysoka  

I mówiła z przekonaniem:  

"Grunt to dobre wychowanie!"  

Zaprosiła raz więc gości,  

By nauczyć ich grzeczności.  

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


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? 

 

 

Pytania do wiersza: 

- Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

- Kto zaprosił gości?  

- Co zrobił osioł?  

- Jak zachowała się krowa, świnia, baran? 

- Czy kwoka zachowała się kulturalnie?  

- Jak powinniśmy zachować się idąc do kogoś w odwiedziny?  

 

 



3. ,,Zagadki”  

Czarne, białe i łaciate, 

spotkasz je na łące latem, 

nikt przed nimi nie ucieka, 

dać Ci mogą dużo mleka. 

 

Co to za damy żyją w chlewiku? 

Grube, różowe, jest ich bez liku. 

Małe oczka, krótkie ryjki mają 

i zawsze chrum, chrum, chrumkają 

 

Quiz: 

 Które zwierzę daje nam 

mleko? 

 Które zwierzę daje nam 

wełnę? 

 Jak nazywa się dziecko 

świni? 

 Jak nazywa się dziecko 

kaczki? 

 Jak nazywa się dom psa? 

 Jak nazywa się dom krowy? 

 Kto mieszka w kurniku? 

 

 

 

 

. 

Nie na polu, nie pod miedzą, 

lecz na hali trawkę jedzą. 

Wełniane kubraczki mają, 

wełnę na sweterki dają. 

 

 

Siedzi na grzędzie w kurniku 

i nie woła kukuryku. 

O pisklęta swoje dba, 

gdy dasz ziarno, jajo da. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ,,Gdzie jest krowa?” – ćwiczenie spostrzegawczościowe: 

 

 

 

 

Odnajdź szczegóły z obrazka. 
 

 

 

 

 

 

 



5.  Karty pracy: 

Karta pracy 1, Karta pracy 2 

(Karty pracy do pobrania w formacie A4 dostępne są  jako załącznik w formacie 

PDF.) 

 

6. ,,Zgadnij kim jestem?” – kalambury: 

 Zadaniem dziecka będzie wcielenie się w jakieś zwierzę. Mówimy 

dziecku, że może wydawać odgłosy, tylko takie, jakie wydaje to 

zwierzę.  

 Do zabawy możemy zaangażować całą rodzinę. 

 Ustalamy punkty, mogą to być guziki. 

 Wygrywa ten, kto  będzie miał najwięcej guzików - odgadnie 

najwięcej zwierząt.  

 
 

7. ,,Cienie” – praca plastyczna: 

Aby można było przeprowadzić ćwiczenie, dziecko powinno wykonać go w 

słoneczny dzień. 

 

Materiały: 

 Białe kartki papieru 

 Figurki zwierząt 

 Flamaster  

  

Wykonanie: 

 

 Układamy dziecku figurkę, tak aby na 

kartce powstał duży cień. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Dziecko obrysowuje powstały 

cień flamastrem.  

 

 

 

 

Na koniec, zwierzęta można pokolorować. 

 


