
Karta pracy- PP34 -Pracownia 2- Odgłosy z wiejskiego podwórka. 

 

1.Przedszkolaku posłuchaj uważnie opowiadania czytanego przez mamę/tatę i próbuj 

naśladować ruchy i odgłosy zwierząt. 

 

    Kogut obudził się najwcześniej. Przeciągnął się, ziewnął, rozprostował 

piórka, wyczyścił swój piękny czerwony pierścień na czubku głowy i wyszedł z 

kurnika. Słoneczko już pięknie  grzało. 

 Kogut przeszedł się po podwórku, zajrzał to tu to tam, po czym wskoczył na 

płot i zapiał- kukuryku. 

 Kury obudziły się natychmiast, zaczęły wiercić się na grzędzie, znosząc jajka, 

kłóciły się przy tym okropnie! Na całe podwórko słychać było ich gdakanie- 

koko -koko.  

    Nieopodal w stajni usłyszał tą kłótnie koń ze stajni i zaczął galopować.  

W chlewiku obudziły się świnki i jak to ze świnkami bywa od razu były głodne i 

wołały kwi kwi kwi. Gdy zjadły poszły wytaplać się w błocie.  

Z obory wychyliła łeb krowa i przywitała się ze świnkami- mu mu mu. 

Całego gospodarstwa pilnował pies burek, który gdy tylko się coś działo 

szczekał głośno hau hau hau. Aż do wieczora zwierzątka jadły, bawiły się na 

podwórku  a  gdy słońce zachodziło wróciły do swoich domków. 

2. Zapraszam do oglądnięcia krótkiego filmiku o zwierzątkach  mieszkających w 

gospodarstwie na wsi -   https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 

 

3.Zwierzęce gdakanie- zabawa ortofoniczna. 

Co mówi kura gdy znosi jajka?- ko ko ko 

• Co mówi kogut gdy budzi się w kurniku?- kuku ryku 

• Co mówi koza gdy jeść jej się chce?- me me me 

• Co mówi krowa gdy brak jej tchu?- mu mu mu 

• Co mówi kotek gdy chce mu się pić?-miau miau 

• Co mówi piesek gdy zjeść kość by chciał?-  hau hau hau 

• Co mówi konik gdy marchew chce zjeść?- iha ha iha ha 

• Co mówi baran gdy spać mu się chce? - be be be  

 

4. Zabawa w rymy –rodzic  prosi, by dziecko naśladowało głosy zwierząt z wiejskiego 

podwórka- w momentach, w których rodzic  przerywa recytację. 

 

Raz wybuchła na podwórku awantura,  bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!       

Kura… (gdacze) 

kaczka... (kwacze)  

krowa... (ryczy) 

świnia... (kwiczy)  

owca... (beczy)  



koza... (meczy)  a na płocie przy chlewiku kogut pieje: kukuryku!   

Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,  ze stodoły wyszło pisklę 

w pióropuszu.  

Odnalazła kura pióra i umilkła awantura, a pisklęciu się dostała niezła bura. 

5.Połącz w odpowiednie pary. 
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