
Tydzień: 06.04 - 09.04.2021 r. 

Tematyka tygodnia: Praca rolnika 

 

Wtorek  06.04 

Temat dnia: „Na polu” 

1. „Moja miejscowośd” - wysłuchanie wiersza. 

 

 

„Moja miejscowość” 

Autor: B. Szelągowska 

Ile bloków stoi w mieście! 

Jedne duże, inne małe. 

Ten jest żółty, tamten szary, 

a te obok – całkiem białe. 

Mkną ulicą samochody; 

wszędzie pełno zakamarków. 

By odpocząd od hałasu, 

zawsze można iśd do parku. 

Da, do, du, da, do, da, 

w pięknym domu mieszkam ja! 

Na wsi domów jest niewiele; 

spokój zwykle tam panuje. 

Za dnia słychad śpiew skowronka 

nocą sowa pohukuje. 

Czasem piesek przerwie ciszę, 



kiedy biega po ogrodzie. 

Kogut pieje, krowa muczy, 

kaczka kwacze gdzieś na wodzie. 

Da, do, du, da, do, da, 

w pięknym domu mieszkam ja! 

Czy to miasto, czy też wioska, 

wielkie bloki, małe domy, 

najważniejsze, by prócz domu mied rodzinę i znajomych! 

Da, do, du, da, do, da, 

w pięknym domu mieszkam ja! 

Czym różnią się domy na wsi od domów w mieście? 

 

Rozmowa na podstawie wiersza: 

 

• Czym różnią się domy w mieście i na wsi? 

• Co hałasuje w mieście? 

• Jakie domy są na wsi? 

• Co słychad na wsi? 

  

2. ”Wieś i miasto” - szukanie różnic na podstawie ilustracji. 

 

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje, prosi aby dziecko opowiedziało jak wygląda teren miejski, 

a jak tereny wiejskie? 

 

 
Źródło ilustracji: www.regiony.rp.pl 

 



 
Źródło ilustracji: www.regiony.rp.pl 

 
Źródło ilustracji: www.polskatimes.p 

 

http://www.polskatimes.p/


 
Źródło ilustracji: www.epodreczniki.pl 

 

3. „Jestem rolnikiem” - zabawa dydaktyczna. 

 

Pogadanka na temat pracy rolnika, wyjaśnienie czym zajmuje się rolnik, pokazanie dziecku 

jak rolnik sieje ziarna, wyjaśnienie co powstanie z ziarna, oglądanie ziaren żyta, owsa.  

Zadanie dla chętnych dzieci -  sadzenie ziaren owsa. 

 



Źródło ilustracji: www.dzieciakiwdomu.pl 

 

 

 
Źródło ilustracji:www.kotton.pl 

 

Dla chętnych dzieci: sadzenie ziaren owsa w ziemi.  Można wykorzystad pojemniczki po 

danonkach, które dziecko samodzielnie ozdobi.  

 



 
Źródło ilustracji: www.dzieciakiwdomu.pl 

 

4. „Maszyny rolnicze” - prezentacja multimedialna. 

 

Rozpoznawanie narzędzi i maszyn ogrodniczych, rolniczych określanie ich przeznaczenia oraz 

zwrócenie uwagi na bezpieczeostwo podczas ich wykorzystywania.  

 

link: https://slideplayer.pl/slide/10743407/ 

 

5. Zabawy ruchowe. 

 

Troszkę się teraz poruszajcie  

 

•„Kosiarze” – zabawa ruchowa, fabularyzowana - dwiczenia ruchów obu ramion. Przy 

włączonej dowolnej muzyce dziecko naśladuje ruchy kosiarzy (ruchy obu ramion 

jednocześnie – skręty tułowia). Gdy muzyka ustaje, kosiarze odpoczywają (dziecko siada ze 

skrzyżowanymi nogami). Zabawa jest kontynuowana, gdy rodzic ponownie włącza muzykę. 

 

 •”Jadę traktorem” 

A teraz zaproście rodziców do wspólnego taoca przy piosence o traktorze:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8 - 

http://www.dzieciakiwdomu.pl/
https://slideplayer.pl/slide/10743407/
https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8


 

 

6. „ Zasiali górale owies” osłuchanie z piosenką ludową oraz interpretacja ruchowa. 

 

Zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej zabawy ! 

 

link: https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs  

 

Trojak - „Zasiali górale” 
 

 sł. i muz. Tradycyjne 

 

 Zasiali górale owies, owies,     (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo)  

Od kooca do kooca, tak jest, tak jest!  

Zasiali górale żyto, żyto,            (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo)  

Od kooca do kooca wszystko, wszystko!  

A mom ci ja mendelicek,            (rytmiczne uderzanie w kolana)  

W domu dwa, w domu dwa!     (rytmiczne klaskanie)  

U sąsiada śwarnych dziewuch   (rytmiczne uderzanie w kolana)  

Gromada, gromada.                    (rytmiczne klaskanie)  

A mom ci ja trzy mendele,  

W domu dwa, w domu dwa! 

 Żadna mi się nie podoba,  

Tylko ta, tylko ta!  

Zasiali górale owies, owies, 

 Od kooca do kooca, tak jest, tak jest! 

 Pożęli górale żytko, żytko,  

Od kooca do kooca wszystko, wszystko.  

A na polu góraleczek Gromada, gromada,  

Czemużeś się wydawała,  

Kiejś młoda, kiejś młoda?  

Czemużeś się wydawała,  

Kiejś mała, kiejś mała?  

Będzie z ciebie gospodyni  

Niedbała, niedbała! 

https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs


 
 

7. Karty Pracy. 

 

Uzupełnij karty pracy str. 37 a, b. 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



Środa 07.04 

Temat dnia: „Jak powstaje chleb”. 
 

1.Degustacja różnego rodzaju pieczywa. 

Zachęcamy  do degustacji różnego rodzaju pieczywa: pszenne, żytnie, bułka, rogal, bułka 

maślana. Dziecko smakuje pieczywo, określa jego smak, zapach i kolor. 

Smacznego 

 
Źródło ilustracji: www.odzywianie.info.pl  

  

2.”Od ziarenka do bochenka” - pogadanka na podstawie ilustracji. 

 

Rodzic na podstawie ilustracji tłumaczy w jaki sposób powstaje chleb. 

http://www.odzywianie.info.pl/


 
Źródło ilustracji: wsip 

 

3.”Wygibasy” - gimnastyka do muzyki. 

 

 Zachęcamy do muzycznej gimnastyki. Link poniżej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

 

4. Karty Pracy. K.P. str. 38. 

Wytnij obrazki i naklej na oddzielnej kartce według odpowiedniej kolejności. Przeczytaj napis 

który powstał z liter w rogu każdego obrazka. 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


 
 

5. „Kłosy” - praca plastyczna. 

Będą potrzebne: żółta plastelina, kartka bloku technicznego. Zachęcamy do zabawy 



 
Źródło ilustracji: www.pinterest 

Czwartek 08.04.2021r. 

Temat dnia: „Maszyny rolnicze” 

 

1. „Maszyny rolnicze” – pogadanka na temat różnych narzędzi i maszyn rolniczych oraz 

bezpieczeostwa podczas ich wykorzystania.  

http://www.pinterest/


 

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia podstawowych narzędzi i maszyn rolniczych i określa 

ich przeznaczenie. Dziecko ma za zadania dobrad zdjęcie do opisu.  

 

 Pług do orania, napowietrzania gleby, odwracanie jej wierzchniej warstwy. 
 

 
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/cc/fc/87/plug-do-orki-glebokiej-bis-firmy-

staltech-3-4-5-katowice-312162352.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brony – do bronowania, wyrównywania powierzchni gleby, działa jak grabie. 

 

https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/cc/fc/87/plug-do-orki-glebokiej-bis-firmy-staltech-3-4-5-katowice-312162352.jpg
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x901c/cc/fc/87/plug-do-orki-glebokiej-bis-firmy-staltech-3-4-5-katowice-312162352.jpg


 
https://www.roltechagro.pl/wp-content/uploads/2015/07/Brona-polowa-zebowa-

maszyny-rolnicze-poniaty-wielkie-roltech.jpg 

 

 Siewnik – do siania 

 

 
https://agrieko.pl/files/0_0_d079ce1a8e9fb27a90068045d54b92b1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.roltechagro.pl/wp-content/uploads/2015/07/Brona-polowa-zebowa-maszyny-rolnicze-poniaty-wielkie-roltech.jpg
https://www.roltechagro.pl/wp-content/uploads/2015/07/Brona-polowa-zebowa-maszyny-rolnicze-poniaty-wielkie-roltech.jpg
https://agrieko.pl/files/0_0_d079ce1a8e9fb27a90068045d54b92b1.jpg


 

 

 Motyka  

 
https://static4.redcart.pl/templates/images/thumb/11809/1500/1500/pl/0/templat

es/images/products/11809/e883b6c09191746aaa720ffbe7b8e63f.jpg 

 

 

 

 

 

 Łopata 

 
https://static4.redcart.pl/templates/images/thumb/11809/1024/1024/pl/0/templat

es/images/products/11809/0ca8d03d5e9afe65f9adab5b0f81c485.jpg 

https://static4.redcart.pl/templates/images/thumb/11809/1500/1500/pl/0/templates/images/products/11809/e883b6c09191746aaa720ffbe7b8e63f.jpg
https://static4.redcart.pl/templates/images/thumb/11809/1500/1500/pl/0/templates/images/products/11809/e883b6c09191746aaa720ffbe7b8e63f.jpg
https://static4.redcart.pl/templates/images/thumb/11809/1024/1024/pl/0/templates/images/products/11809/0ca8d03d5e9afe65f9adab5b0f81c485.jpg
https://static4.redcart.pl/templates/images/thumb/11809/1024/1024/pl/0/templates/images/products/11809/0ca8d03d5e9afe65f9adab5b0f81c485.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 Grabie  

 
https://gerlach.pl/uploads/products/2881/grabie-1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gerlach.pl/uploads/products/2881/grabie-1.jpg


 

 

2. „Pojazdy Pana Gospodarza”-  zabawa matematyczna.  

 

Z zamieszczonej poniżej „ Karcie pracy”, dziecko wycina figury geometryczne i układa 

z nich traktor według podanego wzoru. Po ułożeniu pojazdu dziecko opowiada o tym 

co zbudowało.  

 

Ważne jest aby dziecko opisując swoją pracę powiedziało: 

• Ile jest figur geometrycznych ? 

• Z jakich figur geometrycznych zbudowany jest pojazd? 

• Wskazało swoją ulubioną figurę.  

• Dlaczego to ta figura jest Twoją ulubioną? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



3. „Slalom” – zabawa ruchowa. 

 

Na podłodze, w pewnej odległości od siebie dziecko rozkłada klocki, które musi 

ominąd slalomem: 

 Normalnym tempem 

 Podskakując na jednej nodze 

 Idąc do tyłu 

 

 

 

4. Praca w kartach pracy – str. 39a,b – rozróżnianie grafemów, dwiczenie logicznego 

myślenia, doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, 

przeliczanie.  

 

 
 



 
 

 

 

 



Piątek 09.04.2021r. 

Temat dnia: „Zdrowe produkty” 

 

1. „Czym jest gospodarstwo ekologiczne?” – pogadanka 

 

Rodzic tłumaczy dziecku, czym charakteryzuje się gospodarstwo ekologiczne (np. 

zakaz używania chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, pasz 

przemysłowych, symulatorów wzrostu, karmienie zwierząt paszą wyprodukowaną  

w tym gospodarstwie, używanie nawozów wytworzonych przez hodowane zwierzęta, 

koniecznośd zachowania różnorodności gatunków roślin i zwierząt). Rodzic pokazuje 

dziecku symbol żywności ekologicznej. Dziecko omawia symbol oraz przelicza 

gwiazdki. 

 

 
https://organicmarket.pl/wp-

content/uploads/2017/02/EU_Organic_Logo_Colour_OuterLine_rgb.jpg 

 

Produkty z gospodarstw ekologicznych oznaczone są unijnym symbolem listka 

złożonego z gwiazdek. Niektóre kraje wprowadziły własne oznaczenia BIO, ale to 

listek jest najbardziej popularnym symbolem żywności organicznej. 

 

 

2. „Zdrowe śniadanie” – dziecko rysuje co chciałoby jeśd codziennie na śniadanie. 

Razem z rodzicem ustala czy narysowane śniadanie jest zdrowe, czy raczej powinno 

się go unikad. 

https://organicmarket.pl/wp-content/uploads/2017/02/EU_Organic_Logo_Colour_OuterLine_rgb.jpg
https://organicmarket.pl/wp-content/uploads/2017/02/EU_Organic_Logo_Colour_OuterLine_rgb.jpg


 

3. Zabawa dydaktyczna wg E. Gruszczyk – Kolczyoskiej „Słyszę i liczę” – do zabawy 
potrzebne będą: 
– kubek plastikowy 
– 10 guzików dla dziecka 
– 10 guzików dla rodzica 

Rodzic wrzuca do kubka określoną liczbę guzików w takim tempie, aby dziecko mogło 
je policzyd (na głos). Następnie układa przed sobą tyle samo guzików i je przelicza. 
Rodzic wyciąga z kubka guziki i razem z dzieckiem sprawdzają czy liczba guzików się 
zgadza. Zabawę powtarzamy wrzucając inną liczbę guzików do kubka. 

  

 

4. „Co nam szkodzi?” – wśród obrazków poniżej dziecko wybiera tylko te, które są 

zdrowe. Produkty szkodliwe przekreśla kolorem czerwonym, wyjaśnia dlaczego tych 

produktów powinniśmy unikad. 

 



https://przedszkolekamionki.kornik.pl/wp-content/uploads/2020/10/zdrowe-niezdrowe.png 

 

5. „Projektowanie własnych symboli żywności ekologicznej” – dzieci projektują symbol 

żywności ekologicznej według własnego pomysłu, dowolną techniką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkolekamionki.kornik.pl/wp-content/uploads/2020/10/zdrowe-niezdrowe.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


