
WTOREK 21 KWIETNIA 2020 

Temat: U rolnika na wsi. 
 

Dziś odwiedzimy rolnika. Obejrzymy maszyny, które spotykamy w gospodarstwie 

(wiem, że bardzo dużo wiecie na temat sprzętów rolniczych). Razem policzymy i może 

spróbujecie zbudować z klocków jedną z maszyn?  

 

1. Zabawa paluszkowa Maszyna. 

Siadamy z dzieckiem naprzeciw siebie. Stykamy nasze dłonie. Podczas recytacji wiersza      

na przemian wyciągamy i przybliżamy do siebie ręce, uważając, aby dłonie przez cały czas 

były złączone. 

M. Barańska 

Maszyna 

Ta maszyna, ta maszyna 

swoją pracę już zaczyna. 

Wszystkie tłoki zaraz ruszą, 

bo się razem ruszać muszą. 

 

2. Praca z obrazkiem Do czego to służy? 

Zachęcam do odczytania bądź do samodzielnego opowiedzenia dziecku o pracy rolnika. Pod 

tekstem znajdują się zdjęcia przedstawiające narzędzia wykorzystywane w dawnych czasach, 

zdjęcia prac wykonywanych na roli dawniej. 

 

Rolnik pracuje w gospodarstwie rolnym na wsi. Zajmuje się hodowlą zwierząt, np.: krów 

(może je hodować po to, by otrzymywać mleko bądź hodować je na sprzedaż), świń, kur, kóz 

i innych zwierząt gospodarskich. Zajmuje się również uprawą roślin, z których później 

otrzymujemy gotowe produkty spożywcze, np.: ziemniaki, marchew, kapustę i inne warzywa. 

Z roślin możemy również otrzymać surowce, które służą do wytwarzania produktów 

spożywczych, np. ze zbóż otrzymujemy mąkę do pieczenia, a z buraków cukrowych cukier. 

Rośliny, które uprawia rolnik, mogą być również pokarmem dla zwierząt, które hoduje, np.:     

z kukurydzy robi kiszonkę, którą później karmi krowy, a ziarna zbóż mogą być pokarmem dla 

kur. Praca rolnika jest bardzo odpowiedzialna i ciężka. Pilnuje on, by rośliny, które rosną      

na jego polach, miały odpowiednie warunki. Dba również o swoje zwierzęta.  

W dawnych czasach rolnik nie miał dużych maszyn. Wiele prac robił ręcznie. Do koszenia 

zbóż używał sierpa albo kosy. Ziemniaki wykopywane były ręcznie za pomocą motyki.         

W pracach polowych pomagał mu koń, do którego zaprzęgał proste sprzęty rolnicze.             

W dzisiejszych czasach rolnik ma bardzo nowoczesne i duże maszyny, które ułatwiają mu 

pracę w polu. 
 

   
KOSA                                                    SIERP 
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UPRAWA ZIEMI Z POMOCĄ KONIA 

 

A jakie maszyny w dzisiejszych czasach pomagają rolnikowi w pracy? Czy rozpoznajecie je? 

Myślę, że na pewno! Bardzo dobrze wiem, że moje Przedszkolaki znają się na maszynach 

rolniczych najlepiej na świecie!  Obejrzyjcie razem z Rodzicami zdjęcia maszyn i sprzętów 

rolniczych i opowiedzcie, do czego służą.  
 

 
TRAKTOR 
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3. Zabawa ruchowa z elementem liczenia Ile zwierząt w zagrodzie? 

Dziecko naśladuje sposób poruszania się podanych przez nas zwierząt (poniżej podam 

przykłady). Na pytanie Ile zwierząt jest w zagrodzie? zatrzymuje się, a my klaszczemy           

w dłonie, np. 4 razy. Dziecko słucha, liczy, a następnie odpowiada, ile zwierząt jest. 

Następnie wymieniamy kolejne zwierzę i zabawa toczy się dalej. 

Przykłady: 

- krowa: dziecko przykłada palce do wskazujące do głowy (naśladuje rogi) i wolno porusza 

się; 

- świnia: dziecko „zadziera” delikatnie nos do góry palcem i wesoło podskakuje; 

- królik: naśladuje skoki królika; 

- kogut: maszeruje i porusza rękami jak skrzydłami. 

 

4. Zabawa O jakiej maszynie myślę? 

Do tej zabawy wykorzystujemy zdjęcia maszyn z zabawy nr 2. Dzielimy nazwę wybranego 

sprzętu na sylaby, a następnie prosimy dziecko, by podało całą nazwę maszyny i ją wskazało. 

 

5. Zabawa Gospodarskie pojazdy. 

Zachęcam do skonstruowania maszyn rolniczych z klocków dostępnych w domu. 

 

6. Zabawa ruchowa Jedziemy na wieś. 

Recytujemy dziecku rymowankę: Jedzie rowerek na spacerek na słoneczko i wiaterek            

– w różnym tempie. Dziecko biegnie truchtem zgodnie z tempem recytacji. Na hasło: 

Łańcuch pękł! dziecko zatrzymuje się, kuca i naśladuje ruchem ręki wkręcanie śrubki.       

Gdy zaczynamy recytację, ponownie zaczynamy biegać. 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 

 

J. ANGIELSKI 

Temat: Zwierzęta. 

 
Obejrzyj film, śpiewaj razem z bohaterami. Wymień zwierzęta, o których mowa w filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo 

 

p. Alla Kaliszewska 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo

