
TEMATYKA KOMPLEKSOWA: NA WSI 

 

Posłuchaj i rozwiąż zagadki 

Chodzi po podwórku 

Woła kukuryku 

On i jego przyjaciele mieszkają w kurniku  ( kogut) 

 

Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”.  

Mieszkam w chlewiku  (świnia)  

 

Ciężko pracuję na wsi cały dzień.  

Odpoczywam w stajni i nie jestem leń  (koń) 

 

Chodzę gęsiego, białe piórka mam 

I po swojemu tak sobie gęgam. (gęś) 

Beczy i potrząsa bródką , 

Chce się dostać do ogródka, 

Gdzie kapusta i sałatka. 

Och, nietrudna to zagadka! ... ( koza) 

Dzięki niej na zimę 

masz czapkę i szalik. 

Gdy w góry pojedziesz, ujrzysz ją na hali. ...(owca) 

 

  



Mucząc woła gospodynię 

Bo to zwierze z tego słynie, 

Że gdy muczy to oznacza - 

Gospodynię czeka praca. 

Mleko wnet do wiadra leci, 

By je piły wszystkie dzieci, 

Żeby każdy z Was był zdrowy 

A to mleko dają ...(krowy) 

 

Chodzi po podwórku 

I grzebie łapami. 

Jest to ptak domowy, 

Nazwijcie go sami. ... (kura) 

 

Znasz takie stworzenie, 

Co nosi korale? 

Ty byś ich na szyję  

nie włożyła wcale. ... ( indyk) 

Zawsze blisko krowy i ogonem 

miele, każdy już odgadnie, 

bo to przecież...(ciele) 

 

Żółciutkie kuleczki 

Za kura się toczą, 

Kryją się pod skrzydła, 

Kiedy wroga zoczą. ... (kurczęta) 

 
  



Zwierzęta i ich dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  



  



Posłuchaj piosenki i poćwicz śpiewanie Tytuł: Dziadek fajną farmę miał 

 

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

 

 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo, 

Kurki na niej hodował, ija ija oo, 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Krówki na niej hodował, ija ija oo 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Świnkę na niej hodował, ija ija oo 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum 

tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

Kaczki na niej hodował, ija ija oo 

Kaczki kwa kwa tu i kwa kwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwa. 

Świnka chrum chrum tu i chrum chrum 

tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ija ija oo 

 

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

