
 

 

Szanowni Rodzice, Kochane dzieci 

 Dzisiaj proponujemy kontynuacje tematu ,, Zwierzęta na wiejskim podwórku” i następujące 

aktywności:  

1. Co słychać na wsi? Domowe Przedszkole 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

 

2. Bajka o gęsim jajku 
 

Był za wsią lasek, pod laskiem piasek, na piasku chata, 
 
w chacie gęś siodłata. 
 
Zniosła ta gęś jaje. 
 
Przez dwa dni tak było, jak było, trzeciego dnia się zmieniło: poszło to jaje na wędrówkę. 
 
Tur-tur-tur! Po drodze się toczy, to tu, to tam 
 
wytrzeszcza oczy, spotkało raka Nieboraka. 
 
Rak Nieborak przystaje: 
 
- Dokąd się toczysz, jaje? 
 
- Na wędrówkę. 
 
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą. 
 
- Chodź, raku Nieboraku. 
 
I poszli. 
 
Tur-tur-tur! Szlap-szlap-szlap! Wędruje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem. 
 
Idą-idą, idą-idą... Spotkali koguta Piejaka. 
 
Kogut Piejak przystaje: 
 
- Dokąd się toczysz, jaje? 
 
- Na wędrówkę. 
 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831


- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą. 
 
- Chodź, kogucie Piejaku. 
 
Człap-człap-człap! Szlap-szlap-szlap! Tur-tur-tur! Wędruje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem, z 
kogutem Piejakiem. 
 
Idą-idą, idą-idą, idą-idą... Spotkali kaczkę Kwaczkę. 
 
Kaczka Kwaczka przystaje: 
 
- Dokąd się toczysz, jaje? 
 
- Na wędrówkę. 
 
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą. 
 
- Chodź, kaczko Kwaczko. 
 
Klap-klap-klap! Człap-człap-człap! Szlap-szlap-szlap! Tur-tur- 
 
-tur! Wędruje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem, z kogutem Piejakiem i z kaczką Kwaczką. 
 
Idą-idą, idą-idą, idą-idą, idą-idą... 
 
Spotkali kotka Mruczka. 
 
Kotek Mruczek przystaje: 
 
- Dokąd się toczysz, jaje? 
 
- Na wędrówkę. 
 
- Jak mnie weźmiesz z sobą, pójdę i ja z tobą. 
 
- Chodź, kocie Mruczku. 
 
Kic-kic-kic! Klap-klap-klap! Człap-człap-człap! Szlap-szlap- 
 
-szlap! Tur-tur-tur! Wędruje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem, z kogutem Piejakiem, kaczką 
Kwaczką, z kotkiem Mruczkiem. 
 
Idą-idą, idą-idą, idą-idą, idą-idą, idą-idą... 
 
Spotkali pieska Kruczka. 
 
Piesek Kruczek przystaje: 



 
- Dokąd się toczysz, jaje? 
 
- Na wędrówkę. 
 
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą. 
 
- Chodź, piesku Kruczku. 
 
Hyc-hyc-hyc! Kic-kic-kic! Klap-klap-klap! Człap-człap-człap! Szlap-szlap-szlap! Tur-tur-tur! 
Wędruje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem, z kogutem Piejakiem, z kaczką Kwaczką, z kotkiem 
Mruczkiem i z pieskiem Kruczkiem. 
 
Idą-idą, idą-idą, idą-idą, idą-idą... 
 
Zmęczyli się, spocili się, spać im się chce... 
 
Napotkali chatkę w lesie. 
 
- Tu będziemy nocowali - powiada gęsie jaje. 
 
Ano, dobrze. 
 
W progu położył się pies Kruczek. Za piec wlazł kotek Mruczek. Kaczka Kwaczka weszła do 
przetaczka*. Kogut Piejak tam, gdzie kaczka. Rak Nieborak nurknął do cebrzyka*. A gęsie jaje, 
niewiele myśląc, tur-tur-tur! do popielnika, bo tam najgoręcej. 
 
Usnęli. 
 
Śpią. 
 
Aż tu, co się dzieje! Szli przez ten las złodzieje! 
 
Czterech było piechotą, a piąty na koniu wiózł srebro i złoto. 
 
Idą–idą… Jedzie–jedzie… Jeść im chce się – pić im chce się. 
 
Zobaczyli chatkę w lesie. Zobaczyli – przystanęli. Przystanęli, poszeptali: 
 
— Tu będziemy nocowali. 
 
I tak pięciu tych złodziei weszło oknem po kolei. 
 
Usłyszał kogut Piejak, wyskoczył z przetaka, obudził kaczkę Kwaczkę. Kaczka Kwaczką 
obudziła raka Nieboraka. Rak Nieborak obudził kotka Mruczka. Kotek Mruczek obudził pieska 
Kruczka. 
 



I – huzia! – na złodziei. Rak – ciach! nożycami. Kot – drap! pazurami. Pies – cabas! zębami. 
Kogut krzyczy: 
 
— Da–waj–go–tu! A kaczka: 
 
— Tak! tak! tak! Zetrzemy ich w drobny mak! Gęsie jaje usłyszało, na podłogę się sturlało. 
Trzask! prask! podłoga jękła, skorupka na gęsim jaju pękła i… wyskoczył siodłaty gąsiorek. 
Gąsiorek syknął: 
 
— Tsss! tsss! Co się tu dzieje? 
 
Ale złodzieje już byli daleko, za siódmą górą, za dziesiątą rzeką. 
 
A w takim strachu umykali, że skarby porzucali. Wstało słonko nad lasem i dziwi się 
tymczasem: 
 
– Ho! ho! ho! Któż to idzie drogą, noga za nogą? Idzie siodłaty gąsiorek, niesie brylantów 
worek. 
 
Za gąsiorkiem rak Nieborak, za rakiem Nieborakiem kaczka Kwaczka z kogutem Piejakiem, za 
nimi kot Mruczek, za Mruczkiem pies Kruczek – wszyscy piechotą, niosą srebro i złoto. 
 
Dokądże tak wędrują? 
 
Do tej wsi, gdzie lasek, pod laskiem piasek, na piasku chata, a w niej gęś siodłata. 
 
Tam spoczynku użyją, najedzą się, napiją i jeszcze przed niedzielą pomiędzy biedotę srebro, 
złoto podzielą. 
 
 
Rozmowa na temat bajki: 
- Jakie zwierzęta wystąpiły w bajce? 
- Z kim poszły na wędrówkę? 
- Gdzie postanowili nocować? 
- Gdzie wturlało się gęsie jaje? 
- Co stało się w nocy? 
- Dlaczego skorupka na gęsim jaju pękła? 
- Kto wyskoczył ze skorupki? 
- Jak mógł przywitać się z innymi zwierzętami siodłaty gąsior- propozycje dzieci 
 
 
 
 

3. Praca plastyczna - do wyboru  
 
Świnka z orgiami -instrukcja 

 



http://www.supercoloring.com/pl/paper-crafts/how-to-make-an-origami-pig-face-

instructions 

Wykonaj świnkę techniką orgiami zgodnie z instrukcją: 

• złóż kwadrat na pół po przekątnej 

• ułóż trójkąt w pozycji 

• jeden z dolnych rogów zagnij do góry 

• narysuj na nim kropki to będzie ryjek świnki 

• rogi z dwóch stron zagnij w dół i jeszcze raz w górę każdy, powstaną uszy świnki 

• narysuj oczka i głowa świnki jest gotowa 

• Weź rolkę po papierze toaletowym i obklej ją dookoła różowym papierem 

• Na górnej części rolki przyklej wykonaną wcześniej głowę świnki 

      • Z tylu przyklej ogonek /wycięty wąski pasek z różowego papieru, zakręcony za 

pomocą nożyczek/ 

• Możesz też na oklejonej rolce po papierze narysować czarne plamy – błoto. 

 

Praca plastyczna - zwierzątka z rolek po papierze toaletowym 
 
https://dollarstorecrafts.com/2011/04/make-cardboard-tube-farm-animals/ 

 
4. Ćwiczenia ruchowe Z Kubusiem  

https://kubus.pl/rusz-

sie/?fbclid=IwAR0pwwTkXGj3AF7aAVq6FWMqCfPncBUqtEVWHmWEYKpAatBik-q73hkTp84 

5. Piosenka - Stary Donald farmę miał  

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk 

6. Gimnastyka buzi i języka- ruletka 

https://wordwall.net/pl/resource/995123/gimnastyka-buzi-i-j%c4%99zyka 
 

Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej 

Mamy. Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień. 

https://www.facebook.com/anetakone/ 
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