
Dla rozwoju mowy dziecka ważny jest kontakt osobisty, codzienne rozmowy oraz czytanie 

dziecku. Proponuję Państwu wiersz pana Drabika „Awantura na podwórku”- przeczytajcie 

swemu dziecku/dzieciom i pobawcie się odgłosami z wiejskiego podwórka. 

 

Na podwórku awantura, a wszystkiemu winna kura. 

Kotek miauczy, kogut pieje. 

 O co chodzi, co się dzieje? 

  

- Zniosłam jajko! – kura gdacze. – Patrzcie, większe jest niż kacze. 

Zapytajcie się gosposi, czy ktoś takie jaja znosi? 

Z tej przyczyny – słuchaj Burku – będę rządzić na podwórku! 

  

- Bo się wścieknę i obrażę! Ja tu jestem gospodarzem! 

Za to, że mam obowiązki jadam same smaczne kąski. 

Wszyscy mają się mnie słuchać! Jak nie – urwę się z łańcucha! 

  

Wtedy głos zabrały gęsi: 

- Patrzcie, jak się szarogęsi! 

Czy on zna się na porządku?  Czy potrafi chodzić w rządku? 

Nas jest więcej na podwórku, przez to my rządzimy, Burku! 

  

Jak się koń nie zdenerwuje: 

- Głupie gęsi!  Ja pracuję na was wszystkich, wóz prowadzę! 

Przez to ja mam większą władzę! 

  

Na to krowa tak powiada: 

- Stary koń, a głupstwa gada! 

Dobrze wiecie  co was czeka, gdy zabraknie mego mleka! 

Mnie witają pierwszą z rana – zapytajcie się barana. 

  

Kogut spytał: 

- A kto ludzi pianiem o poranku budzi? 

Gdybym ich nie zbudził z rana, to doiłabyś się sama! 

Ja mam tutaj, kukuryku, władzę większą niż w kurniku! 

  

Czy to prawda?  Powiedz kocie. 

Kot aż zachwiał się na płocie. Rozzłościło się kocisko. 

- Moje wyższe stanowisko! 

Gdyby mnie nie było,  słyszysz,  wszystkich by was zjadły myszy! 

  

Wtem gospodarz z chaty wyszedł. 

- Zaraz wszystkich was uciszę!  Kto tu robi tyle krzyku? 

Pozamykam was w kurniku, w stajni, w chlewie i oborze, 

bo mi głowa pęknąć może. 

Schowaj się do budy Burku!  Ja tu rządzę na podwórku! 

 

Zachęcajcie dziecko do naśladowania odgłosów zwierząt. Może uda się 

przygotować teatrzyk? Kląskajcie, zdmuchnijcie kurze lub gęsie piórko z 

dłoni, zróbcie koci grzbiet językiem, cmokajcie wołając psa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwij zwierzęta. Zapamiętaj je. Opiekun zasłania jedno, 

zwierzątko dziecko zgaduje, co się skryło. Naśladuj odgłosy. 

Starsze dzieci próbują czytać samodzielnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Możecie też wydrukować lub narysować takie szlaczki: 

 


