
TEMAT TYGODNIA: WIOSNA TUŻ TUŻ 

(6.04 – 9.04.2020) 

 

Wtorek – Praca rolnika 

 

1. ,,Rolnik” - rozwiązywanie zagadki Arkadiusza Maćkowiaka. 

Bardzo ważna jego rola, 

Zbiera dobre plony z pola. 

Czasem jeździ też ciągnikiem. 

Człowiek taki jest... 

Rozmowa na temat zagadki. Rodzic zadaje pytanie: 

Jak myślisz o kim mowa? 

 

Źródło zdjęcia: serwisy.gazetaprawna.pl/ 

2.  ,,Praca rolnika” - zabawa słownikowa. 

Rodzic prosi dziecko,  aby opowiedziało coś o pracy rolnika, o tym jak żyje (można 

wykorzystać zdjęcia poniżej). 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/rolnictwo/galerie/937928,duze-zdjecie,1,resort-rolnictwa-rolnik-sprzeda-wlasne-produkty-bez-podatku-do-40-tys-zl-rocznie.html


Źródło zdjęcia: pixbay.com 

 

 Źródło zdjęcia: alebank.pl 



 

Źródło zdjęcia:  kursr3.pl 

 

Źródło zdjęcia: cdr.gov.pl 

 

3.  „Gospodarz” – zabawa naśladowcza. 

Dziecko siedzi na dywanie i wykonuje do słów rymowanki określone ruchy. Zabawę można 

powtórzyć kilka razy, zachęcając dziecko do włączenia się w recytację. 

             



Gospodarz 

(Agata Giełczyńska) 

W gospodarstwie pracy wiele 

dziecko łapie się za głowę 

w dzień powszedni i w niedzielę. 

Pan gospodarz już od rana 

wstaje 

przerzuca duży stóg siana. 

wykonuje gest przerzucania siana widłami 

Karmi kury, owce, krowę, 

wyciąga ręce przed siebie – raz jedną, raz drugą 

w wiadrach dla nich nosi wodę. 

idzie po obwodzie koła, kiwając się na boki i naśladując noszenie ciężkich wiader 

Traktorem wyjeżdża w pole, 

trzyma kierownicę, poruszając się po obwodzie koła 

słomę układa w stodole. 

wykonuje gest układania dużych kloców 

A gdy już skończona praca, 

ociera pot z czoła 

zmęczony do domu wraca. 

maszeruje w miejscu, po czym siada 

Źródło: bliżejprzedszkola.pl 

 



4. „Kto jest najważniejszy?” – wysłuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego 

treścią. 

 

W trakcie czytania opowiadania rodzic pokazuje obrazki zwierząt pojawiąjących się                        

w utworze, po czym zadaje pytania: Dlaczego zwierzęta się kłóciły? Dlaczego pies / krowa / 

owce / kury uważały sięza najważniejsze? Jakie zwierzę pogodziło mieszkańców podwórka? 

Następnie pyta, którez przedstawionych stworzeń nie jest zwierzęciem hodowlanym. Na 

końcu rodzic pokazuje sylwetę gospodarza i rozmawia z dzieckiem na temat jego bardzo 

ważnej pracy. 

 

KTO JEST NAJWAŻNIEJSZY? 

(Agnieszka Borowiecka) 

Gdzieś na uboczu, wśród owocowych sadów i malowniczych pól stał mały dom                      

z drewnianym płotem, warzywnym ogródkiem i niewielką zagrodą dla zwierząt. I mogłoby 

się wydawać, że czas płynie tam miło i spokojnie, aż tu nagle któregoś ranka na podwórku 

wybuchła straszna awantura. A wszystko zaczęło się od tego, że pies przegonił w nocy lisa, 

który cichaczem próbował zakraść się do kurnika. Był tak dumny ze swojego czynu, że zaraz 

po śniadaniu wlazł na swoją budę, by wszyscy lepiej go widzieli, i zaszczekał: 

– To ja tu jestem najważniejszy! 

Od razu zrobiło się wielkie zbiegowisko i wszystkie zwierzęta z miejsca zaczęły się kłócić. 

– To ci dopiero! – zaryczała krowa. – A kto codziennie na śniadanie pije moje mleko? – 

zapytała, patrząc wymownie na psa. 

– To ja tu jestem najważniejsza! – dodała dla jasności. 

I po chwili okazało się, że każdy jest najważniejszy, a tak przecież być nie może. Zwierzęta 

zgodziły się tylko co do jednego, że trzeba raz na zawsze ustalić, kto jest najważniejszy i że 

nikt lepiej tego nie osądzi niż jaskółka, gdyż ona na wszystko patrzy z góry, a z góry wszystko 

widać lepiej. Pobiegły więc pod stodołę, gdzie przy wejściu wisiało gniazdo przypominające 

małą glinianą miseczkę i tam zaczęły się przekrzykiwać. 

– Co tu się dzieje? – zaćwierkała jaskółka, wyglądając z gniazda. A gdy wreszcie dowiedziała 

się, o co chodzi, postanowiła wysłuchać wszystkich po kolei. Najpierw zaszczekał pies: 

– Hau, hau, tak głośno szczekałem, że za lisem aż się kurzyło! Gdyby nie ja, wszystkie kury 

zjadłby ze smakiem. 

Więc to ja tu jestem najważniejszy! – pochwalił się pies. 



Jaskółka przyznała mu rację, lecz zaraz dodała: 

– Ale gdyby gospodarz nie przynosił ci codziennie jedzenia i nie dbał o ciebie, nie miałbyś 

siły, by pogonić lisa do lasu. 

– No właśnie! – wtrąciła się krowa. – A cóż innego dostajesz na śniadanie, jak nie moje 

mleko? – spytała jeszcze raz. 

– Więc to ja jestem tu najważniejsza! – dodała pewnym siebie głosem. 

Jaskółka i jej przyznała rację, lecz po chwili powiedziała: 

– Ale gdyby gospodarz nie wyprowadzał cię codziennie na łąkę i nie znajdował dla ciebie 

soczystej trawy, nie dawałabyś mleka. 

– Otóż to! – zabeczały owce. – To my jesteśmy najważniejsze, bo dzięki naszej wełnie 

gospodarz ma ciepłe ubranie i może chodzić z tobą na łąkę – przechwalały się całym stadem. 

– Lecz i o was gospodarz dba tak samo jak o inne zwierzęta i daje wam dach nad głową. 

Dzięki temu macie ciepłe i lśniące runo – stwierdziła jaskółka. 

Na to do rozmowy włączyły się kury i powiedziały, że tak naprawdę to one są najważniejsze, 

bo znoszą jajka i dzięki temu gospodarz nie chodzi głodny. 

Kot powiedział zaś, że gdyby nie on, to myszy zjadłyby całe zboże i nie byłoby z czego upiec 

chleba. Lecz i na te przechwałki jaskółka miała tylko jedną odpowiedź: 

– Gdyby gospodarz nie dawał wam jeść i nie dbał o was, nie mogłybyście robić tego, co do 

was należy. 

W końcu wszystkie spory umilkły i zwierzęta pokiwały łebkami, przyznając jaskółce rację. 

Po czym rozeszły się do swoich spraw. A pod wieczór, gdy gospodarz prowadził krowę z łąki 

do ciepłej obory, łaciatka polizała z sympatią jego troskliwą dłoń szorstkim językiem. Pies, 

kiedy dostał pod nos pełną miskę, zamachał serdecznie ogonem. A kot łasił się do nogawki 

gospodarza, gdy ten wyniósł mu miseczkę mleka przed dom. I nikt już nie miał wątpliwości, 

kto tu jest najważniejszy, gdy kochane ręce gospodarza głaskały zwierzęta troskliwie na 

dobranoc. 

 



 

 

Źródło: bliżejprzedszkola.pl 

 



5.  ,,Jakie czynności wykonuje rolnik?” - zabawa na naśladowcza 

Rodzic opowiada, jakie czynności wykonuje rolnik na roli. Dziecko naśladuje wszystkie 

wymieniane czynności, np. sianie zboża, sadzenie warzyw, pielenie grządek, zbieranie 

owoców, koszenie zboża itp. 

 

 

6.  Praca w KP3.35 – ćwiczenia grafomotoryczne. 

Dziecko wycina fragmenty zdjęć ze s.51 i nakleja je we właściwe miejsca. Następnie   

koloruje na zielono traktory skierowane na prawą stronę, a na niebiesko  w lewą stronę. 

 

 

Środa – Co dzieje się w kurniku? 

 

1.  „Jajko” – słuchanie wiersza Jana Brzechwy 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.  

Kura wyłazi ze skóry,  

Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”  

Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze?  

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,  

A ono powiada, że jest kacze.  

Kura prosi serdecznie i szczerze:  

„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”.  

A ono właśnie się trzęsie  

I mówi, że jest gęsie.  

Kura do niego zwraca się z nauką,  

Że jajka łatwo się tłuką,  

A ono powiada, że to bajka,  

Bo w wapnie trzyma się jajka.  

Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę”.  

A ono ucieka za miedzę,  

Kładzie się na grządkę pustą  

I oświadcza, że będzie kapustą.  

Kura powiada: „Nie chodź na ulicę,  

Bo zrobią z ciebie jajecznicę”.  



A jajko na to najbezczelniej:  

„Na ulicy nie ma patelni”.  

Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”  

A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”  

Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą  

I ugotowało się na twardo.  

Źródło: wiersze.juniora.pl 

  ebook4all.com.pl 

 

R. zadaje dziecku pytania: O kim był ten wiersz?. Jakie było to jajko ?. Jak skończyła się ta 

przygoda ?. 

 

2.  „Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowo naśladowcza 

Dziecko wykonuje określone ruchy. 

Małe – duże        Na słowo „małe” ręce blisko siebie, na słowo „duże” – ręce rozłożone. 

jajo kurze,        Rysowanie w powietrzu obiema rękami jajka. 

jajo kurze, 

jajo kurze. 

Duże – małe,   Na słowo „duże” – ręce rozłożone, na słowo „małe” – ręce blisko 

siebie. 

doskonałe,     Klepanie się rękami po brzuchu. 

doskonałe, 

mniam.    Klaśnięcie w dłonie. 

 

3.  „Gdzie słychać j?” – zabawa słuchowa 

R. kładzie przed dzieckiem obrazki, w nazwach których znajduje się głoska j oraz takie,         

w nazwach których nie ma głoski j. 

Dziecko ma za zadanie wybrać te, w których słychać głoskę j. 

http://wiersze.juniora.pl/
https://ebook4all.com.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Źródło: pinterest.com 

 

Inna odmiana tej zabawy 

R. mówi różne wyrazy, a dziecko ma klasnąć w dłonie gdy usłyszy wyraz rozpoczynający się 

na głoskę j. 

 

4.  Praca w KP3 strona 36 – dziecko wykonuje zadania według instrukcji umieszczonej 

na karcie 

 

https://pl.pinterest.com/


 

 



Czwartek – Co dzieje się w zagrodzie? 

 

1.  „Dlaczego ciele ogonem miele?” – słuchanie wiersza Wandy Chotomskiej 

 

W cielętniku stoi cielę 

i ogonem w kółko miele. 

 

Prosiak wyrwał się z chlewika: 

- Czy to cielę spadło z byka ? 

Nikt ogonem tak nie miele,  

więc dlaczego miele cielę ? 

 

Przyszła koza, furtkę bodzie: 

- Pewnie nudno mu w zagrodzie. 

Mnie się zdaję, że to cielę  

z nudów tak ogonem miele. 

 

- Z nudów? 

    - Z nudów ! 

         - Może z głodu ? 

 

Wlazło cielę do ogrodu, 

zjadło mlecz i seradelę 

i ogonem dalej miele. 

 

Przyleciała gęś z gąsiorem. 

- Czy to cielę nie jest chore ? 

Może zjadło wilcze ziele 

i ogonem przez to miele ? 

 

- Wilcze ziele ? Nie, aniele, 

ciele jadło seradelę. 

- Może zjadło jej za wiele ? 

- Może to przez decybele ? 

- Może to jest tik nerwowy ? 

- Może tęskno mu do krowy ? 

 

 

 



Przyszły kury, indyk, kaczor, 

wszyscy gdaczą, meczą, kwaczą, 

strasznie martwię się cielęciem 

indyk z kozą, gęś z prosięciem. 

Aż z pastwiska przybiegł źrebak  

i rzekł: 

- Martwić się nie trzeba, 

tylko trzeba spytać cielę, 

czemu tak ogonem miele. 

 

No, bo jeśli w kółko miele, 

ma w tym chyba jakieś cele. 

- Mam- kiwnęło głową cielę-  

robię muchom karuzelę ! 

Źródło: sydneynorthshorepolishsaturdayschool.org 

 jarmila09.wordpress.com 

 

 

2.  „Dobieranie zwierząt gospodarskich w pary – osobniki dorosłe i ich potomstwo” 

Zadaniem dziecka jest dobrać właściwe obrazki w pary, nazwać osobniki dorosłe i ich 

potomstwo. 

 

https://www.sydneynorthshorepolishsaturdayschool.org/chotomska.html
https://jarmila09.wordpress.com/


 
 

Źródło: autyzmopole.pl 

https://autyzmopole.pl/


3. Policz zwierzęta, połącz z odpowiednią cyfrą. Pokoloruj zwierzęta. 

 

Źródło: pinterest.com 

 

https://pl.pinterest.com/


4. Praca w KP3 strona 37. 

Przyjrzyj się uważnie ilustracji. Znajdź na niej i policz zwierzęta pokazane na dole. 

Pokoloruj odpowiednią liczbę kółek. 

 



5. Spróbuj zrobić prosiaczka takiego jak mój  

 

 

 

Powodzenia! 

 

 

 

 



Czwartek – Rolnik – producent żywności 

 

1. „Co z pola, co z ogrodu, a co z zagrody?” – segregowanie obrazków  

 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl 

 

 

Źródło: 1000dni.pl 

 

https://naukawpolsce.pap.pl/
https://1000dni.pl/


 

Źródło: wiadomosci.dziennik.pl 

 

 

Źródło: 123rf.com 

 

 

 

https://wiadomosci.dziennik.pl/
https://www.123rf.com/


2.  „Zdrowe zakupy” – zapoznanie z piramidą zdrowia. 

Dzieci mają za zadanie określić które produkty pochodzą z pracy rolnika. 

 

Źródło: ohme.pl 

 

 

 

https://ohme.pl/


3.  Praca w KP3 strona 39 

 



4.  Pokoloruj rysunek zgodnie z kolorami kropek. Czyje to dziecko? 

 

 

 

Źródło: przedszkole-nr6.pl 

 

 

http://przedszkole-nr6.pl/


5.  Na koniec – NIESPODZIANKA 

Mam dla Was dwa rysunki, waszym zadaniem jest odnalezienie różnic między nimi. 

Pochwalcie się ile znaleźliście to dowiecie się ile znalazłam ja. 

Powodzenia!!! 

 

Źródło: przedszkole.jonkowo.pl 

 

Życzymy Wam słonecznego i spokojnego weekendu!  

http://przedszkole.jonkowo.pl/

