
Czwartek-16 kwiecień –grupa OB.  

  Elżbieta Kozikowska 

Temat:   Maszyny rolnicze. 

Zapraszam Was do zabawy , rodzice na pewno ją znają , 

pomogą wam 

https://www.youtube.com/watch?v=_EjEs9YjB7c  
 
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4   
 
W poniedziałek rano kosił ojciec siano – zabawa 
ruchowo- naśladowcza, pośpiewajcie i pobawcie się 
naśladując ruchem treść piosenki., utrwalicie nazwy i 
kolejność dni tygodnia, wymyślcie własną melodię 
,możecie nagrać własne wykonanie. 

W poniedziałek rano kosił ojciec siano  
sł. i muz. tradycyjne  

1. W poniedziałek rano, kosił ojciec siano, Kosił ojciec, 
kosił ja, kosiliśmy obydwa.  
2. A we wtorek rano Grabił ojciec siano, Grabił ojciec, 

grabił ja, Grabiliśmy obydwa 

3. A we środę rano Suszył ojciec siano, Suszył ojciec, 
suszył ja, Suszyliśmy obydwa.  
4. A we czwartek rano Zwoził ojciec siano, Zwoził ojciec, 

zwoził ja, Zwoziliśmy obydwa 

5. A zaś w piątek rano Sprzedał ojciec siano, Sprzedał 
ojciec, sprzedał ja, Sprzedaliśmy obydwa.  

6. A w sobotę rano Stracił ojciec siano, Stracił ojciec, 
stracił ja Straciliśmy obydwa.  

https://www.youtube.com/watch?v=_EjEs9YjB7c
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4


7. A w niedzielę z rana Już nie było siana, Płakał ojciec, 

płakał ja, Płakaliśmy obydwa. 

 
„Co to jest farma?” –  rozmawia z dziećmi: 
 Co to jest farma?  
Czym zajmuje się rolnik?  
 Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób 
mieszkających w mieście? 
 Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się 
nimi opiekuje? 
 Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem?  
Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie ? 
 
 
 

5. „Maszyny rolnicze”− R. pokazuje dzieciom zdjęcia 
przedstawiające różne maszyny i narzędzia rolnicze, 
wykorzystywane w gospodarstwie: kombajn, traktor, 
prasę, bronę, motykę, grabie, łopatę, widły, kosę. Dzieci 
dzielą ich nazwy na sylaby, następnie na głoski, 
oznaczają pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie. 
Wspólnie z R. dobierają podpisy do obrazków. 

  

Następnie R. pyta: 

  

Jakich maszyn potrzebuje rolnik podczas swojej pracy? 

  



Do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i 
narzędzia? 

  

Gdzie rolnik zwozi zboże? 

  

( zdjęcia przedstawiające maszyny i narzędzia rolnicze: 
kombajn, traktor, prasę, bronę, motykę, grabie, łopatę, 
widły, kosę; karteczki z podpisami do ilustracji) 

  

Obejrzyj film: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8-   od 
ziarenka do bochenka 

  

Do czego wykorzystuje się zboża. 

  

Obejrzyj film: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HSN9mM6lyzU-
 produkty zbożowe 

  

6. Przeczytaj 

Co to? To traktor pana Tomka. 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8-
https://www.youtube.com/watch?v=HSN9mM6lyzU-
https://www.youtube.com/watch?v=HSN9mM6lyzU-


  

Pan Tomek to rolnik. 

  

Ma gospodarstwo i ogromne pole kapusty. 

  

Obok domu pan Tomek ma sad morelowy. 

  

 

Obejrzyj film: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8-   od 
ziarenka do bochenka 

wykonaj proszę zadanie w karcie pracy 

 

 

Praca z KP3.47a – układanie historyjki obrazkowej o powstawaniu chleba, 

numerowanie kolejnych obrazków, rysowanie ostatniego elementu historyjki . 

 

Materiał dodatkowy: polecam stronę 

   

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/ 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8-


 


