
WIOSNA NA WSI 
 

Kogo spotykamy wiosną na wsi 
 
1. „Na podwórku” – wysłuchanie wiersza H. Bochlerowej i rozmowa na jego temat. 
 
Na podwórku u Władka 
jest wesoła gromadka: 
długouchy pies Raczek 
i króliczek, co skacze, 
kurka pstra i kotki dwa 
i na koniec łaciaty prosiaczek. 
 
Ma te Władek zmartwienie: 
Raczek garnek stuknął w sieni, 
kotek wełnę rozwinął, 
spruł pończochę babciną, 
drugi kot wlazł na płot 
i pobrudził łapkami pierzynę. 
 
A od rana już kłopot: 
trzeba mleka dać kotom, 
barszcz zjada pies Raczek, 
trawę królik, co skacze, 
kurka pstra owies ma, 
a otręby w korytku – prosiaczek. 
 
Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu: 
- Jak miał na imię chłopiec z wiersza? 
- Jak się nazywał pies Władka? 
- Jakie jeszcze zwierzęta miał Władek? 
- Co zrobiły zwierzęta? 
- Co jadły zwierzęta? 
 
2. „Miska dla psa” - zabawa matematyczna  
Zadaniem dziecka jest narysować na kartce liczbę misek dla piesków (miska = koło) podaną przez 
osobę dorosłą. Obok dziecko ponownie rysuje tyle misek, ile poda osoba dorosła. Na koniec 
zadaniem dziecka jest stwierdzić gdzie jest więcej misek, mniej misek, czy jest po równo. Zadanie 
powtarzamy kilka razy. 
 
3. „Co to za zwierzę?” – rozwiązywanie zagadek. 
 
Kolorowe ma piórka, 
woła: kukuryku 
i mieszka z kurami w kurniku. (kogut) 
 
Wieczorem odpoczywa w stajni,  
bo od wielu dni  
ciężko pracuje 
na swojej wsi. (koń) 
 



Mieszka w chlewiku 
I głośno kwiczy: kwiku, kwiku. (świnia) 
 
Znosi jajka 
i, choć nie szczerozłote, 
to właśnie do niej idziesz,  
gdy na jajecznicę masz ochotę. (kura) 
  
To od niej mamy mleko, 
i choć do pięknej jej daleko, 
to nie tylko liczne łaty to sprawiają, 
że gospodarze duży pożytek z niej mają. (krowa) 
 
4. Dla chętnych: 
- nauka wiersza Stanisława Jachowicza „Kukuryku” 
 
Piał kogucik: kukuryku! 
Wstawaj rano, mój chłopczyku. — 
A chłopczyk się ze snu budzi, 
Patrzy.... dużo chodzi ludzi; 
Więc się szybko zrywa z łóżka, 
By nie uszedł za leniuszka; 
I rzekł: za twe kukuryku 
Dziękuję ci koguciku. 
 
- pokolorowanie kolorowanki poniżej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


