
Tematyka tygodnia  12 IV - 16 IV 2021r.

„U rolnika na wsi”

1. „Dzień dobry dzieci”
Zabawa powitalna

Dzień dobry dzieci         dzieci machają do siebie

Słonko dla was świeci    podnoszenie dłoni do góry, wkręcanie 
żarówek

Ptaszek cicho śpiewa     uderzające palce- dziubek z dłoni 

Kołyszą się drzewa        ręce w górę i machanie nimi na boki

Chmurka na niebie         podnoszenie reki do góry i wskazywanie
nieba

Macha dziś do ciebie     dzieci machają do siebie

Wiatr leniwie wieje        podnoszenie rąk do góry i machanie 
nimi na boki

Motylek się śmieje         kreślenie uśmiechu na swojej twarzy 
palcem

2. „Na wsi”- wiersz  A. Bober

Każdy rodzinę swoją ma.

Mają moi koledzy, mam i ja.

Maja ją także zwierzęta. Uwierzycie?



I w swoich domach kochają się niesamowicie.

W stajni koniki,

Świnki w chlewiku,

W oborze krówki,

A kury w kurniku.

Wszystkie te zwierzęta na wsi mieszkają,

Jedzą, pracują i odpoczywają.

Nad nimi gospodarz opiekę sprawuje,

pilnuje, czy niczego im nie brakuje.

 Rozmowa na podstawie wiersza, kierowana pytaniami
rodziców.

- O jakich zwierzętach była mowa w wierszu?- dzielenie nazw
zwierząt na sylaby.

- Jak nazywa się dom konia, świni, kury? – dzielenie nazw na
sylaby.

- Jak nazywa się miejsce, gdzie znajdują się wszystkie te
zwierzęta i ich domy?

- Kto opiekuje się tymi zwierzętami?

3. „Raba, raba”
Zabawa ruchowo-naśladowcza

Rodzice bawia się razem z dziećmi 

Rama, raba                                 2 klaśnięcia w dłonie



dyc, dyc, dyc                               3 uderzenia w kolana

       Skacze koń przez płotki, hyc!     wysokie podskoki

Ribi, ribi                                      2 klaśnięcia w dłonie

cza, cza, cza                                3 uderzenia w kolana

Krowa czarne łaty ma.                dotykanie się dłońmi po całym
ciele, od głowy do stóp

Rubu, rubu                                  2 klaśnięcia w dłonie

fi, fi, fi                                         3 uderzenia w kolana

Mała świnka robi kwi!                kucanie i formowanie z dłoni
koła-ryjka, przykładanie go do ust

Rebe, rebe                                   2 klaśnięcia w dłonie

tyku, tyku                                     2 uderzenia w kolana

kogut pieje kukuryku!                 stanie na jednej nodze z
rozłożonymi rękoma

4. „Gospodarstwo ekologiczne”
Słuchanie opowiadania Olgi Masiuk czytanego przez R. 

Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego była zaplanowana od
dawna. Dzieci próbowały się dowiedzieć, co  znaczy słowo

„ekologiczne”, ale ponieważ odpowiedzi „zdrowe”, „naturalne”
niewiele wyjaśniały, postanowiły sprawę zbadać dopiero na miejscu.
Jazda małym autobusem była bardzo przyjemna. Po godzinie pojazd
zatrzymał się przed niewielkimi zabudowaniami. Tup, oczywiście,
wytuptał pierwszy. – Ale tu pięknie pachnie! – zawołał zdziwiony.

Na spotkanie dzieciom wyszła uśmiechnięta pani – Pachnie kwiatami i
świeżym powietrzem – wyjaśniła. – Chodźcie, wszyscy już na was

czekają. – Kto na nas czeka? – zainteresowała się Elizka.
– Ktoś w oborze, ktoś w kurniku i ktoś na polu – zaśmiała się pani.



– Hej, hej, dzieci – dał się nagle słyszeć głos. Wszystkie głowy
zwróciły się w stronę pola, skąd dochodziły okrzyki. Stał tam pan i

przyjaźnie machał ręką. – O, to właśnie jeden z oczekujących – rzekła
pani. – Mój mąż. Pokaże wam, czym się zajmujemy. Tup oczywiście

był pierwszy. – Tylko uważaj, żebyś niczego nie podeptał –
powiedział pan. – Musisz iść bardzo ostrożnie. – Na co mam uważać?
– zdziwił się zając. – Zobacz, dopiero niektóre warzywa wychodzą z
ziemi. Tup nachylił się. I rzeczywiście, widać było niewielkie zielone
listki różnych kształtów. Małe krzaczki sałaty, rzodkiewki, nieśmiałe

jeszcze pióropusze marchewek. Tup nachylił nos i po chwili
zakrzyknął uradowany: – Jak te marchewki pięknie pachną! W życiu

nie czułem tak smakowitego zapachu! – Pachną tak, ponieważ są
zdrowe. Bardzo o nie dbamy. Rosną w czystej ziemi i oddychają

czystym powietrzem. – A co tam jest? – zapytał Kuba wskazując na
dwa budynki obok. – Tam mieszkają zwierzęta – odpowiedziała pani.
– W oborze krowy i świnie, a w kurniku… – Jajka! – krzyknął Tup,

zanim pani dokończyła zdanie. I wszyscy udali się do obory.
– Specjalnie czekałam na was z wyprowadzeniem krów na pastwisko.
Trawa jest jeszcze słabiutka, ale pogoda piękna, więc krowy nie chcą

siedzieć w oborze. Pomożecie mi – powiedziała pani. Szczypior, który
był najodważniejszy ciągnął sznurek i krowa potulnie ruszyła za nim.
– A teraz pójdziemy szukać jajek – rzekł pan. W kurniku na grzędach

siedziały kury. Rozbiegły się, kiedy zobaczyły dzieci i można było
szukać jajek. Zosia znalazła dwa, Kuba trzy, więc pani

zaproponowała, żeby iść do kuchni zrobić jajecznicę. Dzieci
pomagały wbijać jajka na patelnię i kroić chleb, który był puszysty i

chrupała mu skórka. Tup przytknął kromkę do nosa. – Znowu pięknie
pachnie! – krzyknął. – Już wiem, co to znaczy ekologiczny –

roześmiał się. – To znaczy, że pachnie.

R. Zadaje dzieciom pytania dotyczące tekstu: Gdzie pojechały dzieci?;
Co widziały; Po co poszły do kurnika; Co robiły w oborze? itp. 

5. „Taniec dla dzieci”
Gumi miś



https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

6. „ Świnka, kurka, koń i krowa”- praca plastyczna

Naklejanie gotowych elementów na pomalowane wcześniej papierowe
talerzyki. Wzory do wykorzystania w załączniku. 

7. „ Traktor”
Bajka edukacyjny o maszynach na wsi. 

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE

Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli 
oddziela ziarno od kłosów). Na polu kombajn zostawia słomę, a ziarna
zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika przygotowanego przez rolnika.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombajn_rolniczy#/media/Plik:Claas-
lexion-570-1.jpg

Silos – to zbiornik do przechowywania ziarna, jednak zanim ono tam 
trafi, musi być bardzo dokładnie wysuszone, bo inaczej szybko 
zapleśnieje.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Grain_Silos_at
_Manor_Farm_-_geograph.org.uk_-_1706973.jpg

Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego 
innych urządzeń można go wykorzystywać przy różnych pracach.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Deutz-
Fahr_Agrotron_130.jpg

Pług – narzędzie do przekopywania- orania ziemi po zimie, aby nie 
była zbyt twarda. Pług przygotowuje ją tak, aby można było w niej 
zasiać nowe nasiona.

https://pl.wikipedia.org/wiki/P
%C5%82ug#/media/Plik:Vierscharige_wentelploeg.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Deutz-Fahr_Agrotron_130.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Deutz-Fahr_Agrotron_130.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Grain_Silos_at_Manor_Farm_-_geograph.org.uk_-_1706973.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Grain_Silos_at_Manor_Farm_-_geograph.org.uk_-_1706973.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE


Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewnik#/media/Plik:Sowing_machine_
Nordsten.jpg

8. ,,Traktor”

Praca dowolna techniką wybraną przez dziecko- malowanie farbami,
wyklejanie plasteliną lub wydzieranka z kolorowego papieru.

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/traktor-do-druku/

9. „Rolnik – kto to taki? „
Pogadanka na temat pracy rolnika. 

Rodzic pyta dziecko, czym zajmuje się rolnik. Dziecko 
swobodnie opowiada o wszystkim, co wie na temat jego 
codziennej pracy, obowiązków, pojazdów i narzędzi, których 
używa. Rodzic  dopowiada niezbędne informacje, 
podsumowuje wypowiedź dziecka i kończy rozmowę 
pytaniem, czy praca rolnika jest ważna i czego nie byłoby bez
rolników.

Przydatne informacje: Rolnik, to osoba, która uprawia ziemię. 
Przygotowuje ziemię do sadzenia, wysiewa nasiona, dogląda wzrostu 
roślin, pielęgnuje i zabezpiecza rośliny przed szkodnikami, zbiera 
plony i je sprzedaje. Praca rolnika jest ciężka, uzależniona od pory 
roku i od pogody. Rolnik musi wiedzieć, jaką ma glebę i co w niej 
najlepiej wyrośnie, jakich użyć nawozów i jakich maszyn do 
określonej uprawy. Rolnik korzysta w swojej pracy z różnych maszyn 
i pojazdów, takich jak ciągnik, kombajn, siewnik, sadzarka, rozrzutnik
do obornika, brona do spulchniania ziemi. Rolnicy dbają o to, aby 
ludzie mieli co jeść. Bez ich pracy nie byłoby chleba, ciasta, pizzy, 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/traktor-do-druku/


frytek, surówek i sałatek, makaronu, warzyw do zupy, popcornu, 
cukru, sezamków, oleju i oliwy, ketchupu i sosu pomidorowego. 
Rolnicy bardzo często oprócz uprawy ziemi hodują także zwierzęta. 
W swoich gospodarstwach mogą hodować kury, krowy, konie, świnie,
kaczki, indyki, króliki. Ponieważ zwierzętami trzeba zajmować się 
codziennie, rolnicy nie mają wolnej soboty ani niedzieli,                      
a najwięcej pracy mają latem czyli w wakacje, bo wtedy dojrzewają 
plony.

10. „Rolnik” – piosenki i zabawy taneczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4

https://www.youtube.com/watch?v=mqNe85mv8R8

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA

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

https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4

11. „Zagadki z zagrody”                                                                
Zabawa dydaktyczna doskonaląca kompetencje słownikowe. 
Rodzic zadaje zagadki dotyczące zwierząt gospodarskich i 
domowych. Dziecko próbuje odgadnąć rozwiązanie.

Przykładowe zagadki:

- dobre ma zwyczaje, ludziom mleko daje (krowa)

- w nocnej ciszy łowi myszy (kot)

- ma długie uszy i futerko puszyste, ze smakiem chrupie sałaty listek 
(królik)

- dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik, gdy pojedziesz w góry, 
ujrzysz ją na hali (owca)

- w akwarium pływa, mówią, że to … (ryba)

- o ziarenka prosi, pyszne jajka znosi (kura)

https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4
https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q
https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA
https://www.youtube.com/watch?v=mqNe85mv8R8
https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4


- w przytulnym kurniku, krzyczy: „Kukuryku!” (kogut)

- gdy wychodzisz z domu, on na ciebie czeka, kiedy wrócisz znowu, 
cieszy się i szczeka (pies)

- cztery kopytka, rogi i bródka, zjadła całą kapustę z ogródka (koza).

12.„Od buraka do lizaka”
Historyjka obrazkowa. ( w załączniku )

Przyjrzyj się historyjce obrazkowej. Opowiedz, co dzieje się na każdej
z ilustracji. Opowiadaj posługując się pojęciami: najpierw, potem,

później, na końcu.

a. Rolnik na polu zbiera buraki cukrowe.

b. Buraki jadą traktorem do cukrowni.

c. Produkcja cukru z buraków w cukrowni.

d. Sklep ze słodyczami.

Słodycze. W jakich produktach oprócz lizaków występuje 
cukier?

Na pewno znasz ich całe mnóstwo! Postaraj się wymienić jak 
najwięcej.

Czy cukier jest dla nas zdrowy?

Jakie są skutki spożywania zbyt dużej ilości cukru?

Czym możemy zastąpić słodkie przekąski? 

Rozmowa o szkodliwości dużej ilości słodyczy, zwrócenie 
uwagi na wiele chorób, które wywołane są przez nadmierne 
spożywanie słodyczy tj. otyłość, choroby zębów, cukrzyca 
(wyjaśnienie, że nadmiar cukru w organizmie jest szkodliwy i

powoduje złe samopoczucie).



13. „Konie ciągną wozy” – zabawa ruchowa

Stań z rodzicem w parze, jeden za drugim. Tworzycie
zaprzęg. Rodzic ma szalik przełożony pod ramionami, a Ty
stojąc za nim trzymaj drugi koniec szalika. Na hasło: Puste
wozy! biegnijcie szybkim truchtem. Na hasło: Ładujemy

buraki! Rodzic będący koniem stoi i grzebie nogą, natomiast
Krasnalek – woźnica stoi i klaszcze w dłonie, dopóki nie

pojawi się hasło: Pełne wozy! Wtedy rodzic-koń

stara się iść do przodu, natomiast woźnica ciągnie go do tyłu.


