
Mieszkania zwierząt wiejskich 

Kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?  

Jakie zwierzęta spotkasz na wiejskim podwórku? 

Wymień nazwy zwierząt.  

Pokoloruj obrazek. Powtórz odgłosy. Link poniżej przekieruje Cię do gry w której możesz losować i 

naśladować zwierzęta: https://wordwall.net/pl/resource/1160402/odg%C5%82osy-

zwierz%C4%85t-na-wsi 
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Rozpoznałeś zwierzęta na obrazku? Zabawimy się w ich 

naśladowanie – wykonane ruchy usprawnią aparat mowy. 

RZUĆ KOSTKĄ I WYLOSUJ ĆWICZENIE 

ŚWINKA – upnij usta w dzióbek, wysuwając je jak najmocniej, spróbuj rozchylać 

i domykać taki „ryjek”; 

 

KROWA- domknij płasko ułożone wargi i wydychając powietrze nosem wydaj głęboki 

przeciągły dźwięk MMMMM; 

 

 

KOZA- domknij wargi i naśladuj ruchy żucia, poruszaj żuchwą bez rozchylania warg; 

 

 

KOT- otwórz usta, w jamie ustnej rozłóż szeroko język, jego czubek unieś ku górze 

tak, aby język ułożył się w miseczkę; 

 

 

KRÓLIK- te zwierzęta poruszają się kicając, otwórz usta, na przemian unoś czubek 

języka do miejsca za górnymi zębami i opuszczaj go na dno jamy ustnej; 

 

 

OWCA/BARANEK- kląskaj, przyklejaj i odklejaj energicznie język od podniebienia 

 

 

 

 

 

 

 

Czy znasz ich mamy? 

Młode  zwierząt wiejskich nazywają się:  prosiątko/prosię, koźlątko/ koźlę, jagniątko/jagnię, 

cielątko/cielę, kociątko/kocię, źrebiątko/źrebię, szczeniątko/szczenię, kurczątko/ kurczę, 

pisklątko/pisklę, kaczątko/kaczę, indyczę, gąsiątko/gąsię. 

Mówimy też: króliczek, prosiaczek, prosiak, źrebaczek, źrebak, cielaczek, cielak, kociaczek, kociak, 

szczeniaczek, szczeniak, kurczaczek, kurczak, pisklaczek, pisklak.  

Czy wymówienie którejś nazwy/ zbitki głosek sprawia kłopot? Napiszcie do mnie- pomogę. 



Kto tu mieszka? (Rozwijamy słownictwo dziecka.) 

W budzie mieszka … (pies). 

W stajni mieszkają… (konie). 

W oborze mieszkają… (krowy). 

W chlewie/ chlewiku mieszkają… (świnie). 

W kurniku mieszkają… (kury, oraz np. kaczki, indyki, gęsi, perliczki, przepiórki). 

W owczarni mieszkają… (owce), które częściej spotkasz na pastwiskach. Podobnie jak kozy. 

W gołębniku mieszkają… ( gołębie). 

W ulu mieszkają … (pszczoły). 

Mówi się, że te zwierzęta można spotkać w wiejskiej zagrodzie, w gospodarstwie, na 

farmie. 

Pobaw się nazwami korzystając z gier: 

https://wordwall.net/pl/resource/1164879/domy-zwierząt-na-wsi 

https://wordwall.net/pl/resource/1143158/domy-zwierz%C4%85t 

Połącz zwierzęta z ich mieszkaniem: 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1164879/domy-zwierząt-na-wsi
https://wordwall.net/pl/resource/1143158/domy-zwierz%C4%85t


Zapamiętasz nazwy zwierzęcych mieszkań dzięki wierszykowi: 

 

W chlewiku mieszka świnka, korytko stoi tam, 

a w budzie siedzi piesek; nie lubi, gdy jest sam. 

W kurniku kury gdaczą, nocą na grzędach śpią, 

a konie stoją w stajniach i głośno czasem rżą. 

A krowy? Pewnie wiecie, obora to ich dom. 

Gdy wrócą już z pastwiska, tu muczą piosnkę swą. 

 

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie umieszczonym obok niej 

wycinkom. Skreśl wycinek który nie pochodzi z tego obrazka? 

Pokoloruj ilustrację. 


