
Dzień I 

Temat: Praca na polu 

Drogie Zajączki      

Nowy tydzień oznacza nowy temat do rozmów. Tym razem wybierzemy się na wycieczkę na wieś           

i proszę Cię rodzicu, abyś porozmawiał ze swoim dzieckiem o pracy rolnika. 

1. Wprowadzenie do tematu: 

O czym będziemy rozmawiać w tym tygodniu? – przygotowujemy rysunki z podpisami w 

kolejności – rakieta, oko, lalka, nuty, igła, kot. Wyjaśniamy , że pierwsze głoski z tych 

wyrazów dadzą nam rozwiązanie. Odp. ROLNIK (obrazki 1) 

Można również użyć zagadki do wprowadzenia  w temat: 

Słonce go budzi, słonce żegna, 

gdy praca kończy się powszednia. 

Smak tego trudu czujesz w chlebie, 

ten trud dla wszystkich i dla Ciebie. 

2. Rolnik, a kto to taki?- Przygotowujemy plakat i rodzic odczytuje : Co robi rolnik? Rolnik 

od rana… ; Rolnik dba o…. ; Praca rolnika jest … . Dzieci odczytują napisy i dopowiadają 

możliwe zakończenie zadań. Wspólnie omówcie kim jest rolnik na podstawie odpowiedzi 

dziecka i załączonego plakatu.  

 

3. Rolnik–nauka wiersza Z. Dmitrocy połączona z zabawą naśladowczą. 

Rolnik rano rusza w pole(dziecko maszeruje po pokoju) 

orać pługiem czarną rolę. (dziecko zatrzymuje się, kładzie ręce na biodrach i maszeruje w 

miejscu) 

Sieje zboże i buraki,(dziecko, stojąc, naśladuje sianie ziarenek) 

z których potem są przysmaki.(dziecko masuje się po brzuchu). 

 4. Inscenizacja ruchowa piosenki- „Dziadek fajna farmę miał”. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

Powodzenia!!! 

 

 

 

 

 



 

Obrazki 1 

 

Plakat  

 



 

Dzień II 

Temat: Maszyny rolnicze 

Dzisiaj kolejny dzień wspólnych zabaw, propozycja na dziś to maszyny rolnicze, bawcie się 

dobrze:) 

1. Jakie maszyny i narzędzia wykorzystuje rolnik w swojej pracy? -drogi rodzicu 

porozmawiaj ze swoim dzieckiem o maszynach rolniczych na podstawie planszy(maszyny 

rolnicze obrazki), omówcie do czego służą te maszyny.  

2. Traktory – gimnastyka buzi i języka – dzieci czubkiem języka dotykają do górnego 

podniebienia, wprawiają język w drgania, naśladują odgłos wydawany przez traktor. 

3. „Maszyna”– zabawa paluszkowa. Zachęcamy do wspólnej zabawy z dzieckiem. 

Ta maszyna, ta maszyna 

swoją pracę już zaczyna. 

Wszystkie tłoki zaraz ruszą, 

bo się razem ruszać muszą. 

Rodzicu usiądź z dzieckiem naprzeciw siebie. Stykajcie się otwartymi dłońmi. Jedna para dłoni jest 

przybliżona do ciała dziecka druga para do ciała rodzica. Podczas recytacji wiersza na przemian 

wyciągajcie i przybliżajcie do siebie ręce, starając się aby dłonie były ze sobą cały czas złączone. 

Ruchy są rytmiczne. 

4. Maszyny rolnicze- praca twórcza, przygotuj drogi rodzicu nożyczki i klej oraz kartę (karty 

pracy 1 ), proszę wyciąć dziecku  układankę kombajn, dziecko może samo spróbować ją 

wyciąć – dla ułatwienia proszę wyciąć tylko wzdłuż pionowych albo poziomych linii, a 

potem spróbujcie ją razem skleić. 

5. Powodzenia😊 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy 1 

 



Dzień III 

Temat: Co  nam dają? 

Dzisiaj kolejny dzień wspólnych zabaw, propozycja na dziś to, co nam dają zwierzęta?, bawcie się 

dobrze:) 

1. Posłuchajcie piosenki „Co nam dają zwierzęta” - 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4, podczas trwania piosenki spróbujcie 

naśladować odgłosy pojawiających się tam zwierząt, odpowiedzcie wspólnie na pytania: 

jakie zwierzęta wystąpiły w piosence?, co nam dają zwierzęta występujące w piosence? 

2. „Co nam dają zwierzęta?”- obejrzyjcie plansze (Co nam dają zwierzęta?) i 

porozmawiajcie o tym, czy wszystkie zwierzęta z planszy wystąpiły w piosence?, którego 

zwierzątka brakowało w piosence i co daje nam to zwierzę?, 

3. Wesoła gimnastyka- a teraz czas na trochę ruchu: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

4. Co nam dają zwierzęta?– zabawa dydaktyczna. 

Przygotuj rodzicu koszyk, worek lub pudełko z produktami takimi jak: mleko, ser, jajka, 

wełna, szynka, piórko, ale tak żeby dziecko nie widziało. Zawiąż dziecku oczy i podawaj 

mu produkty, poproś, aby je rozpoznało po dotyku, nazwało i odpowiedziało na pytanie, od 

jakiego zwierzęcia pochodzi dany produkt. 

5. Owieczka- wytnijcie szablon owcy ( karta pracy nr 1) lub narysujcie swój i wyklejcie go 

płatkami kosmetycznymi, watą lub włóczką. Oczko zróbcie z guzika lub czarnej kuleczki 

papieru. 
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Plansze co nam dają zwierzęta? ( jak wygląda, jak wygląda dziecko, co je, co nam daje, gdzie 

mieszka?) 

 

 



 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzę udanej zabawy, tęsknie za Wami drogie Zajączki i mam nadzieję że od poniedziałku znowu 

będziemy się spotykać w przedszkolu.  

Pozdrawiam Was  

Wychowawczyni Edyta       


