
Witajcie kochane przedszkolaki i drodzy rodzice. W tym tygodniu poruszymy 

tematykę znaną Wam doskonale: Praca rolnika.  

Temat dnia to: Na polu i polne rośliny. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 30: 

 – „Koło gimnastyczne” – dzieci kręcą kołem, następnie wykonują wylosowane ćwiczenia, np. 

pięć przysiadów, dwa pajacyki; 

  https://wordwall.net/pl/resource/1307541/pionizacja  

 – „Wyścigi raków” – rodzic wyznacza linie startu i mety. Dzieci leżą na plecach, na sygnał 

rodzica podnoszą tułów do góry i podpierając się rękami i nogami, idą do mety. 

2. „Wieś i miasto” – szukanie różnic i podobieństw na podstawie zdjęć. Rodzic pokazuje 

dzieciom zdjęcia terenów wiejskich i miejskich. Prosi o wskazanie różnic i podobieństw. 

Pyta, których terenów w Polsce jest więcej, i wskazuje na mapie tereny nizinne. 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1307541/pionizacja


 

3. Otwieramy karty pracy część 3 strona 37a – poszerzanie wiedzy ogólnej, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi. 

4. Czas na krótką przerwę. Zabawa ruchowa: 

Kto wyżej - Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluch podchodzi z 

wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakuje najwyżej, jak umie. Wyniki muszą być 

zaznaczone. Dziecko będzie zadziwione, dokąd umie dosięgnąć! 

 



5. Wracamy do pracy w ćwiczeniach: Praca z KP3.37b – doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych, spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przeliczanie. 

Następnie prowadzimy rozmowę kierowaną na temat: „Do czego służy strach na 

wróble?”  

Rodzic zadaje dziecku pytania:  

• Do czego służy strach na wróble na polu?  

• Kogo ma odstraszać?  

• Dlaczego odstrasza się ptaki z pól?  

• Co takiego robią?  

• Co wyjadają ptaki na polach? 
6. „Rośliny zbożowe” – rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, oleistych i 

włóknistych – klasyfikacja, opisywanie, logiczne myślenie, czytanie globalne. 

ROŚLINY ZBOŻOWE TO: 

 
OWIES  

 
PSZENICA  

 
 

KUKURYDZA  

 
 

JĘCZMIEŃ  



 
ŻYTO 

 

 

ROŚLINY OKOPOWE TO: 

 
ZIEMNIAK  

 
MARCHEW 

 
BRUKIEW 

 
BURAK 

 

ROŚLINY OLEISTE TO:  



 
LEN  

 
RZEPAK 

 
SŁONECZNIKI 

 

 

ROŚLINY WŁÓKNISTE TO: 

 
LEN 

 
KONOPIE 

 

Rodzic czyta wiadomości o różnicach między roślinami zbożowymi (kwiaty zbóż i owoce 

mogą tworzyć kłos, kolbę lub więch). Dzieci zastanawiają się nad nazwą „rośliny okopowe”- 

jeśli dziecko nie wie to rodzic wyjaśnia: (okopuje się je podczas sadzenia, a następnie 

wykopuje z ziemi). Rodzic opowiada dzieciom o pochodzeniu nazwy roślin oleistych i 

włóknistych (produkcja oleju oraz wytwarzanie nici i włókien). 

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 30:  



– „Noszenie wody” – rodzic. wydaje polecenie: W prawo zwrot, daje dziecku kij od 

szczotki/laskę i pomaga włożyć laskę między łopatki. Dziecko naśladuje pracę rolnika, który 

nosi wodę ze studni: sylwetka wyprostowana, patrzymy przed siebie. Wspinamy się na palce i 

opadamy na całe stopy. Idziemy na piętach i na palcach.  

 – „Maszyny rolnicze” – Na sygnał rodzica, np. traktor, kombajn, wóz z konikiem, dziecko 

naśladuje maszyny rolnicze głosem i ruchem. 

8. Zabawa manipulacyjna – oddzielenie ziaren kukurydzy od ziaren fasoli. Potrzebne 

będą: fasola, ziarna kukurydzy, pudełko/miseczka. Wsypujemy ziarna i mieszamy, 

zdaniem dziecka jest oddzielić je od siebie. 

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam Małgorzata Adamska 

 


