
„Zwierzęta na wsi” 

Tam gdzie szumią lasy, gdzie spokojnie płynie woda, 

przy niewielkiej starej chatce znajdowała się zagroda. 

Co dzień z małej chatki starsza Pani wychodziła, 

kury, gęsi, kaczki wczesnym rankiem już karmiła. 

Był też piesek, dwa króliki nawet kotek mały, 

z całą tą wiejską zwierzyną mijał dzionek cały. 

Starsza Pani swe zwierzątka tak bardzo kochała, 

dla nich wszystko by zrobiła – serce by oddała. 

Piesek co dzień pyszne kostki z swej miseczki zjadał, 

kotek białe spijał mleczko, dużo łat posiadał. 

Kury wczesnym rankiem ziarno dostawały, 

dzięki czemu pyszne jajka ludziom dostarczały. 

Tuż za lasem, nieopodal – dziewczynka mieszkała, 

bardzo często starszej Pani chętnie pomagała. 

Popołudniu, tuż po szkole, co dzień przychodziła, 

pomagała przy zwierzętach, z nimi się bawiła. 

Wieczorami na ławeczce Pani przysiadała, 

razem z swymi zwierzątkami często rozmawiała. 

Kotek siadał na kolanach, pies non stop warował, 

swojej Pani i przyjaciół z zagrody pilnował. 

Starsza Pani prócz zwierzątek nie miała zbyt wiele, 

kotek, piesek gęsi, kury – byli to Jej przyjaciele. 

One również swoją wdzięczność Pani swej okazywały, 

pies szczekając, kotek mrucząc, radość Jej dawały. 



Czasem człowiek w swoim życiu nie musi mieć wiele, 

mały piesek może również być Twym przyjacielem. 

Więc pamiętać każdy musi, nie ma co tu kryć, 

że dla wszystkich zwierząt trzeba zawsze dobrym być. 

 

 

Aleksandra Wojtyła 

Wiejskie życie  

 

Byłoby dziś znakomicie 

lepiej poznać wiejskie życie. 

 

Gdzie stodoła, chlew, obórka, 

piesek strzeże tam podwórka. 

 

Gdzie panuje gwar i hałas, 

wszyscy chcą cos mówić naraz. 

 

Kurka gdacze, kaczka kwacze, 

a tam mała Zosia płacze, 

 

że uciekła jej z podwórka 

ulubiona biała kurka. 

 

Ścieżka tam prowadzi wąska, 

a przy ścieżce stoi gąska, 

 

która bardzo się dziś złości 

i gęganiem płoszy gości. 

 

Napuszają się indyki, 

że zbyt głośna ryczą byki. 

 

Krowy pasą się na łące, 

obok skaczą dwa zające. 

 

Gdzie już od samego rana 

słychać głośny bek barana. 

 

Świnki się taplają w błocie, 

koza trawę je przy płocie. 

 



W polu słychać śpiew skowronka, 

dużo kropek ma biedronka. 

 

Wokół łąka, pola, las, 

tam spokojnie mija czas. 

 

Nieopodal płynie rzeka, 

szum jej słychać już z daleka. 

 

Więc słuchajcie moi mili, 

nie zwlekajcie ani chwili. 

 

Zapraszam Was na wycieczkę, 

gdzie wiejskie zwierzęta poznacie troszeczkę. 

 

 

 

Na wiejskim podwórku 

Stanisław Kraszewski 

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 

Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa – łaciate cielątko, 

Koza – rogate koźlątko, 

Owca – kudłate jagniątko, 



Świnka – różowe prosiątko, 

Kurka – pierzaste kurczątko, 

Gąska – puchate gąsiątko, 

Kaczka – płetwiaste kaczątko, 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”. 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowę – łaciate cielątko, 

Kozę – rogate koźlątko, 

Owcę – kudłate jagniątko, 

Świnkę – różowe prosiątko, 

Kurkę – pierzaste kurczątko, 

Gąskę – puchate gąsiątko, 

Kaczkę – płetwiaste kaczątko, 

Znalazło mamę każde dzieciątko. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„W zagrodzie” 

Piesek szczeka: Hau, hau, hau. 

Kotek miauczy: Miau, miau, miau. 

Kura gdacze: Ko, ko, ko. 

Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa. 

Gąska gęga: Gę, gę, gę. 

Owca beczy: Be, be, be. 

Koza meczy: Me, me, me. 

Indor gulgocze: Gul, gul, gul. 

Krowa ryczy: Mu, mu, mu. 

Konik parska: Prr, prr, prr. 

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr. 

 
 


