
TEMAT DNIA: MASZYNY ROLNICZE 

 

Dziś na zajęciach utrwalimy nazwy maszyn rolniczych. 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. 

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. Zaczynamy zajęcia od kart pracy, proszę otworzyć książeczkę na stronie 39a i 

wykonać ćwiczenie 1 i 2 – rozróżnianie grafemów, ćwiczenie logicznego myślenia, 

doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, przeliczanie. 

3. Zachęcam do samodzielnego opowiedzenia dziecku o zastosowaniu danego narzędzia 

przestawionego na obrazku. Dzieci mają za zadanie określić przeznaczenie narzędzi i 

maszyn widocznych na zdjęciach.   
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4. „Kosiarze” – zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów obu ramion. Przy włączonej 

dowolnej muzyce dziecko staje na dywanie i naśladuje ruchy kosiarzy (ruchy obu ramion 

jednocześnie). Gdy muzyka ustaje, kosiarz odpoczywa (dziecko siada ze skrzyżowanymi 

nogami). Zabawa jest kontynuowana, gdy rodzic ponownie włącza muzykę.  

5. Wracamy do zajęć. Proszę otworzyć karty pracy część 3 na stronie 39b i przeczytać 

dziecku polecenia z ćwiczeń – doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolności 

grafomotorycznych i logicznego myślenia. 

6. „Traktor” – praca plastyczna dowolną techniką. 

7. RELIGIA:  

Temat: Zmartwychwstały Jezus karmi nas swoim Ciałem. 

https://view.genial.ly/5eac17e232376f0d7de3b354/game-action-smiling-facejezus-karmi-nas-

chlebemsmiling-facespotkanie-przy-stole-klasy-

mlodsze?fbclid=IwAR0qJ2HGOigQptsBGNx3fJ5zyTUlObkB-

mygR_oibrQSnS7miIkUizmhCaM 

 

https://view.genial.ly/5eac17e232376f0d7de3b354/game-action-smiling-facejezus-karmi-nas-chlebemsmiling-facespotkanie-przy-stole-klasy-mlodsze?fbclid=IwAR0qJ2HGOigQptsBGNx3fJ5zyTUlObkB-mygR_oibrQSnS7miIkUizmhCaM
https://view.genial.ly/5eac17e232376f0d7de3b354/game-action-smiling-facejezus-karmi-nas-chlebemsmiling-facespotkanie-przy-stole-klasy-mlodsze?fbclid=IwAR0qJ2HGOigQptsBGNx3fJ5zyTUlObkB-mygR_oibrQSnS7miIkUizmhCaM
https://view.genial.ly/5eac17e232376f0d7de3b354/game-action-smiling-facejezus-karmi-nas-chlebemsmiling-facespotkanie-przy-stole-klasy-mlodsze?fbclid=IwAR0qJ2HGOigQptsBGNx3fJ5zyTUlObkB-mygR_oibrQSnS7miIkUizmhCaM
https://view.genial.ly/5eac17e232376f0d7de3b354/game-action-smiling-facejezus-karmi-nas-chlebemsmiling-facespotkanie-przy-stole-klasy-mlodsze?fbclid=IwAR0qJ2HGOigQptsBGNx3fJ5zyTUlObkB-mygR_oibrQSnS7miIkUizmhCaM


8. 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. 

9.  Na koniec proponuję ćwiczenie pobudzające aparat artykulacyjny.  

Rodzic przygotowuje kartki o wymiarach 10cm na 10 cm, na których narysuje lub przyklei 

następujące obrazki: filiżankę z gorącą herbatą, konia, źrebaka, ziewającą buzię, całusa, 

baloniki, sowę, i koci grzbiet. Przygotowane obrazki rodzic rozkłada rysunkiem do dołu na 

stoliku i prosi dziecko, aby wylosowało jeden kartonik oraz zobaczyło, co należy wykonać. 

Jeżeli dziecko wylosowało: 

 - filiżankę z gorącą herbatą – musi na nią podmuchać, żeby ja ostudzić 

 - konia – musi parsknąć jak duży koń 

 - źrebaka – powinno pokazać, jak potrafi kląskać  

-ziewającą buzię – demonstruje, jak ziewa rano, gdy się przebudzi  

- całusa – przesyła całusa rodzicowi  

- baloniki – powoli wypuszcza powietrze z nadętych policzków  

-sowę – wydaje dźwięk podobny pi pohukiwania sowy (hu-hu)  

-koci grzbiet – wypręża język w buzi tak, jak kot wypręża grzbiet. 

Zabawa kończy się w momencie odkrycia wszystkich kart i wykonania wszystkich czynności. 

Za piękną pracę rodzic nagradza dziecko pochwałą i podaje dziecku wodę do picia, ponieważ 

może jej potrzebować po takich ćwiczeniach. 

 
 

 



  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Bardzo dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam Małgorzata Adamska 


