
 

Witajcie Mali badacze  

 

Kochane dzieci czy byliście kiedykolwiek na 

wsi?  Jeśli tak, to z pewnością wiecie ile tam 

jest zwierząt – i małych i dużych ☺. 

A czy wiecie jak mówi się na dzieci kury albo 

kaczki? Jeśli nie, to posłuchajcie opowiadania  

         pt. „ Kaczęta, konięta i prosięta”. 

 

Drodzy rodzice przeczytajcie dzieciom opowiadanie ☺  

 

Olek, Ada i dziadkowie odwiedzili ciocię Anielę. Ciocia mieszka na wsi, daleko od miasta. Ma tam własne 

gospodarstwo. Olek był kiedyś u cioci i zaprzyjaźnił się ze źrebakiem. Nie mógł się doczekać, kiedy zobaczy go 

ponownie. Ada jechała tam po raz pierwszy. Cieszyła się, że będzie mogła głaskać i karmić zwierzęta, które 

hoduje ciocia. Kiedy tylko stanęła na podwórku, wykrzyknęła: 

 

– Mogę pogłaskać owieczkę?  

 

Ciocia zatrzymała ją w ostatniej chwili. – Lepiej nie, to baran z twardymi rogami, nie lubi głaskania. Ada 

zrobiła krok w tył, ale już po chwili biegła przez podwórko. 

– Olek! Ciocia ma łabędzie! – piszczała zachwycona. 

– Oj, Ado, Ado, to nie łabędzie! To gęsi! 

Olek aż za brzuch się złapał. Gęsi rozbiegły się w cztery strony świata, za to gąsior wyciągnął długą szyję, 

zasyczał groźnie i złapał dziobem za sznurowadło u buta Ady.   

– Ty łobuzie, nie strasz mi gości – skarciła go ciocia. Wzięła Adę za rękę. 

– Chodźmy do kurnika. Zobaczysz kury i malutkie kurczęta. Jest też gęś z gąsiętami  i kaczka z kaczętami. 

Będziesz mogła je głaskać bez problemów. 

Olek skrzywił się. Wolałby od razu pobiec do źrebaka. Dziadek musiał się tego domyślić, bo powiedział: 

– Ada pójdzie z ciocią, babcia odpocznie w domu po podróży, a my zajrzymy do stajni. Do koni   i źrebaków. 

Kiedy po godzinie wszyscy wrócili do domu, dzieci zasypały babcię opowieściami   o swoich przygodach. 

– Źrebak się do mnie uśmiechnął! Poznał mnie! Pokazał wszystkie zęby w uśmiechu i zawołał „I - haa!”. To 

na pewno znaczyło „dzień dobry”! – mówił uradowany Olek. 

– A mnie pocałowało prosię – chwaliła się Ada. 

Ciocia potwierdziła. Gdy Ada pogłaskała wszystkie dwadzieścia kurcząt, dziesięć gąsiąt   i pięć kacząt, poszły 

do chlewni. „Tutaj są świnie z prosiętami”, uprzedziła ją ciocia. Wzięła jedno różowe prosię na ręce i 

podsunęła Adzie do pogłaskania. Prosię, niewiele myśląc, trąciło Adę noskiem w policzek i chrząknęło. Ada 

była zachwycona. Potem odwiedziła owce z owieczkami i barankami. Nie odważyła się jednak na ich 

pogłaskanie, chociaż ciocia zapewniała, że owcze dzieci, nawet te z małymi różkami, nie są groźne. Później, 

już razem z dziadkiem i Olkiem, poszli do obory, do krów i cieląt. Co się tam wydarzyło, tego dzieci nie 

opowiedziały. Zdradzę wam             w tajemnicy, że jedna z krów pacnęła Adę ogonem w nos. 

– Nic nie mówicie o krowach? – zdziwiła się babcia. 



– Bo krowie ogony brzydko pachną – wyjaśniła Ada, krzywiąc się przy tym okropnie. 

– A wiesz, czego się dziś nauczyłam? – pospiesznie zmieniła temat. 

– Posłuchaj: dziecko kury to kurczątko, gęsi – gąsiątko, kaczki – kaczątko, świnki – prosiątko, konia – 

koniątko, a krowy – krowiątko – wyliczyła.   

Ciekawe, dlaczego ciocia, dziadkowie i Olek śmiali się długo i głośno. 

 

Porozmawiajcie  z dziećmi na temat przeczytanego tekstu.  

Możecie wspólnie opowiedzieć wysłuchaną historię.  

Pomocne mogą okazać się również pytania: 

- Gdzie mieszka ciocia dzieci? 

- Z kim się zaprzyjaźnił Olek? 

- Jakie zwierzątka zostały wymienione w opowiadaniu? 

- Jak nazywa się miejsce, w którym mieszkają zwierzątka z opowiadania? 

 

 

 



 Czyje to ogony? Nazwij zwierzęta, do których należą ogony. Pokoloruj ich rysunki. 

Naśladuj głosy tych zwierząt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mając na uwadze ciągle czychające niebezpieczeństwo, które trzyma nas w domu, z daleka od  

kolegów, koleżanek, naszego przedszkola- posłuchajcie piosenki o wstretnym wirusie i pamietajcie o 

częstym myciu rączek! 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

 

Waszym ulubionym miejscem zabawy w przedszkolu  był teatrzyk.   
Niestety, nie możemy wam dać postaci, pacynek do przedstawień, wiec proponuje spróbować wykonać rodzinnie.  
W teatrzyku mogą oczywiście występować bocianki, nawet Kubuś Puchatek (postacie wykonane wcześniej) 

       
  kogutek z butelki po           kurka z kubeczka 

wodzie mineralnej 

Co jeszcze może wam podpowiedzieć wyobraźnia? – Mam nadzieję, że pochwalicie się scenką teatralną  

z wykorzystaniem wykonanych zwierzaków. 

 

No i mój Wacuś z kubeczka doczeka się przyjaciół, zanim 

zje mi wszystkie kwiatki z doniczki! 

 

 

 

Miłej zabawy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4

