
WIEJSKIE 
PODWÓRKO 



TAK BYWA… 

  Są takie wiejskie 
podwórka, gdzie 
zwierzęta są 
szczęśliwe. 
Nazywamy je 
azylami dla 
zwierząt. Poznajmy 
ich mieszkańców. 



KROWA 

  Krowy mieszkają w 
oborze. 

  W ciągu dnia pasą 
się jedząc trawę. 

  Te mądre zwierzęta 
reagują na swoje 
imię. 



Szczęśliwa krowa 

  Krowy to duże, przyjazne 
zwierzęta, które lubią 
wielkie, zielone łąki i 
potrzebują przestrzeni. 

  Wśród krów zawiązują się 
przyjaźnie. W stadzie 
jedne krowy się lubią a 
inne unikają swojego 
towarzystwa. Jak w klasie. 

  Krowy bardzo kochają 
swoje dzieci, na zmianę z 
bykami stale pilnują 
potomstwa. 



ŚWINIA 

  Świnie mieszkają w 
chlewie. 

  Jedzą zboża i 
warzywa. 

  To jedne z najbardziej 
inteligentnych 
zwierząt. Są bardzo 
towarzyskie i ufne. 



Szczęśliwa świnia 

  Świnie uwielbiają 
zabawę w berka, 
lubią pobiegać, 
wytaplać się w błocie i 
pospać na sianku. 
Potrzebują dużych 
wybiegów i poczucia 
bezpieczeństwa, są 
bardzo wrażliwe. 



KURY, KACZKI, GĘSI, INDYKI 

  Domem kur jest kurnik. 
  Ptaki jedzą zboża i 

ziarna, czasem 
wygrzebią z ziemi 
robaka. 

  Opiekunem stada kur 
jest kogut, który dba o 
bezpieczeństwo 
wszystkich kur. 



Szczęśliwa kura 

  Kury lubią pobiegać 
po podwórku, 
pogrzebać w ziemi 
szukając robaków , 
rozprostować skrzydła. 

  Zamiast kąpieli w 
wodzie, tarzają się w 
piasku. 



NIESTETY JEST TAK… 

  Nie wszyscy ludzie 
dbają o zwierzęta i 
ich potrzeby. W 
gospodarstwach 
hodowlanych 
zwierzęta mają smutne 
życie. Hodujemy je dla 
pokarmu i ich skór.  



Nieszczęśliwa krowa 

  Hodujemy krowy dla 
mięsa, mleka i skór. 

  Te krowy spędzają 
życie w tak ciasnych 
pomieszczeniach,  że 
trudno im się nawet 
obrócić. 



Nieszczęśliwa świnia 

  Świnie hodujemy dla 
ich mięsa. Jemy na 
przykład szynkę. 

  Te świnie nie mogą 
pobawić się z innymi, 
są trzymane w małych, 
metalowych kojcach. 



Nieszczęśliwa kura 

  Kury hodujemy dla ich 
mięsa i jajek. 

  Te kury żyją tłocząc się 
w wielkich halach, lub 
unieruchomione w 
małych klatkach. 



PAMIĘTAJ! 

  Ludzie i zwierzęta to 
przyjaciele. 
Porozmawiaj z 
nauczycielem jak Ty 
możesz pomóc 
zwierzętom w 
hodowlach.  


