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Posłuchaj opowiadania D. Niemiec  

                                             „Wiosna na wsi” 
 

Dziadek Stasia mieszka na wsi. Dziś jest sobota. Staś nie ma w szkole lekcji i postanowił z rodzicami 

odwiedzić dziadka. Wyjechali z miasta skoro świt.  

 

                                                                                                            
 
 

Staś obserwował przez okno samochodu uciekające domy i bloki. Już po chwili nie było widać 

kominów fabryki i wieżowców, które dumnie pięły się w miejskiej dżungli.  

 

 

 
 

Z nosem w szybie Staś podziwiał zmieniający się krajobraz. Najpierw przejeżdżali przez miasta i 

miasteczka, które były coraz mniejsze, i w których nie było już wieżowców, a jedynie małe domki 

przycupnięte przy uliczkach niczym kury na grzędach.  

 



 
 

 

Między kolejnymi miasteczkami rozciągały się połacie lasów i pól, nad którymi krążyły ptaki. Wiosna 

dawała o sobie znać, gdyż wszystko zieleniło się wkoło.  

 

 

 
 

Po kilku godzinach Staś z rodzicami dotarł na miejsce. Dziadek przywitał wszystkich z wielkim 

entuzjazmem. Wyściskał mamę, tatę i wnuczka. Staś wskoczył dziadkowi na barana.  

 



 
 

- Hura! Dziadku jak tu pięknie, zupełnie inaczej niż w mieście. 

- O tak ! zupełnie inaczej-potwierdził dziadek. – mam tu dużo pracy, muszę zasiać warzywa w całym 

ogrodzie. Może mi pomożesz zuchu? 

-O, to my pójdziemy do domu i ugotujemy z tatą obiad. Będzie na was czekał, gdy wrócicie z ogrodu.-

zapowiedziała mama. 

Tata z mamą znikli za drzwiami dziadkowego domu, a Staś z dziadkiem ruszyli w kierunku ogrodu. Do 

obsiania były spory kawałek terenu przy szklarniach i po sześć długich grządek znajdujących się we wnętrzu 

każdej z trzech szklarni. Staś z dziadkiem zabrali się do roboty. Do grządek wpadały ziarenka, z których 

miały wyrosnąć dorodne pomidory, marchewki, ogórki, pietruszki, sałaty, dynie i kabaczki. Dziadek 

kierował pracą Stasia i pomagał mu przykrywać ziarenka ziemią. 

-Teraz to trzeba porządnie podlać-zarządził. 

Staś już trzymał w ręku ogrodowego węża. 

-Widzę, że doskonale wiesz, co potrzebne jest roślinom do wzrostu-z uśmiechem powiedział dziadek. 

Wszystkie grządki zostały dokładnie podlane i dziadek ze Stasiem mogli udać się do domu. 

 

 
   

                                                                                     



-Umyjcie szybko ręce, podaję obiad !- krzyknęła mama z kuchni, słysząc wchodzących do domu Stasia z 

dziadkiem. 

Wszyscy zjedli obiad ze smakiem. Niewiadomo komu bardziej smakowały przygotowane przez mamę 

pierogi: czy dziadkowi, który ich dawno nie jadł, czy Stasiowi, który porządnie zgłodniał podczas prac w 

ogrodzie i pałaszował już drugą dokładkę obiadu. 

- Cieszymy się z mamą, że obiad tak wam smakuje. Uważaj Stasiu bo zjesz widelec razem z pierogiem – 

śmiejąc się powiedział tata.  

- Dobrze, że ma apetyt powiedział dziadek, głaszcząc wnuczka po głowie. – Jestem wam bardzo wdzięczny 

za to, że mnie odwiedziliście. To był pyszny obiad. A bez twojej pomocy Stasiu obsiewanie ogrodu zajęłoby 

mi dużo więcej czasu. Przydałby mi się taki pomocnik na co dzień. Nie dość, że szybko pracuje, to jeszcze 

sam wie, co i kiedy trzeba zrobić.  

Staś poczuł się naprawdę doceniony. Teraz już nie tylko czuł, ale i wiedział, że dziadek dostrzegł jego 

wysiłek i zaangażowanie. A i mama z tatą siedzieli przy stole uśmiechnięci.  

- Nareszcie ktoś docenił to, że gotuję – powiedziała mama 

Oj – przecież zawsze to doceniamy – odrzekł tata, dając mamie buziaka w policzek. 

No właśnie – przecież zawsze wszystko znika z talerzy, a skoro tak, to znaczy, że wszystko nam smakuje.  

Jednym słowem   czuj się zawsze doceniona, córeczko! - skwitował dziadek. 

 

             

                                                  
 

ZADZWOŃ DO SWOJEGO DZIADKA LUB BABCI. 
 ZAPYTAJ JAK SIĘ CZUJĄ, JAK TERAZ SPĘDZAJĄ CZAS. 

 JEŚLI DZIADKOWIE MIESZKAJĄ NA WSI-ZAPYTAJ ICH CZY ZASIALI OGRÓDEK, 
JAKIE KWIATY MAJĄ W OGRODZIE,  

JAKIE DRZEWA ROSNĄ PRZED ICH DOMEM.  
WYKONAJ DLA NICH LAURKĘ I PRZEŚLIJ ZDJĘCIEM. 

 

 
 
 



Rodzicu sprawdź czy dziecko słuchało ze zrozumieniem opowiadania „Wiosna na wsi”.  

Zadaj dziecku pytania dotyczące treści: 

- co w drodze widział Staś jadąc samochodem? 

- jak wygląda miasto? 

-jak wygląda wieś? 

- jak Staś pomagał dziadkowi? 

-co zasiał w ogródku? 

-co to znaczy kogoś doceniać? 

-kiedy ciebie ktoś docenia? 

-kiedy ty kogoś doceniasz? 

-kto był doceniony w opowiadaniu i za co? 

 

 

 

 

Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat:  „Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?” - 

rozmowa na temat pracy rolnika na podstawie zdjęć i doświadczeń dzieci.  

Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od 

kłosów). 

Silos – to zbiornik do przechowywania ziarna, jednak zanim ono tam trafi, musi być bardzo 

dokładnie wysuszone, bo inaczej szybko zapleśnieje.  

Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można 

go wykorzystywać przy różnych pracach.  

Prasa belująca – służy do zbierania siana z pola i zwijania go w bele. 

Pług – narzędzie do przekopywania ziemi. 

Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu. 

 

 

 
Rodzicu zapoznaj dziecko z maszynami rolniczymi. Dziecko potem pokazuje obrazek nazywa 

maszynę i opowiada co rolnik robi za pomocą maszyny? 
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TRAKTOR   -  piosenka  „Jadę traktorem” https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8 

 

 

 
 

KOMBAJN ZBOŻOWY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2pVf_QwpQ8
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PŁUG 

 

PRASA BELUJĄCA 

 



SIEWNIK 

 

SILOSY 

 
 



Czas na ruch   https://www.youtube.com/watch?v=7-rF4HV3r_M  

Znajdź różnicę, którymi różnią się 2 obrazki. Różnice otocz pętlą na dolnym obrazku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-rF4HV3r_M


Naucz się zaśpiewaj piosenkę  „Rolnik sam w dolinie”  

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

 
Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik bierze żonę. (×2) 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.  

Hejże, hejże, hejże ha, żona bierze dziecko. (×2) 

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię. 

Hejże, hejże, hejże ha, dziecko bierze nianię. (×2) 

Niania bierze kotka, niania bierze kotka. 

Hejże, hejże, hejże ha, niania bierze kotka. (×2) 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże, hejże, hejże ha, kotek bierze myszkę. (×2) 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek (×2) 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole. 

Tabliczki mnożenia ani podzielenia. (×2) 

 Czas na ruch - zabawa ruchowa 

Rozsypujemy na podłodze ziarna słonecznika (lub inne) i dajemy dziecku plastikowe kubeczek. Dziecko 

biega z kubeczkiem w rytm dowolnej muzyki. Rodzic podnosi karteczkę z daną liczbą (od 0 do 10). 

Zadaniem dziecka jest zebrać do kubeczka taką liczbę ziarenek, jaka jest widoczna na planszy. Po ich 

zebraniu dziecko siada i wysypuje ziarna ze swojego kubka. Przelicza liczbę wrzuconych ziaren. W razie 

pomyłki dokłada lub odejmuje ziarna. Rozsypuje je po sali i zabawa jest kontynuowana.  

 

  

  

 

 

 

Przeczytaj wyrazy i połącz właściwy napis z obrazkiem. Rodzicu, pomóż dziecku przeczytać literę 

którą pozna w szkole: „ą”. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4
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Czas na ruch: https://www.youtube.com/watch?v=lCJKGa7GrCA  

Wysłuchaj fragmentu opowiadania Czesława Janczarskiego  

„Żyto i chleb” 

Ania poszła na spacer. Wzięła ze sobą Uszatka. Szli ścieżką przez pole.  

- Spójrz, powiedział Miś – ile tu trawy na polu! Będzie można na niej fikać koziołki.  

- Koziołki będziesz fikał gdzie indziej- uśmiechnęła się Ania. Tej trawy nie wolno deptać.  

To żyto. Będziesz  z niego  chlebek.  

Miś nic nie odpowiedział, ale bardzo się zdziwił „ Przecież chleb robi się z mąki, a mąka jest biała, a nie 

zielona”. Po drodze jechał wóz. A na wozie siedział dziadek Walenty.  

- Siadajcie – zaproponował Ani i Misiowi.  

Ania i niedźwiadek usiedli na worku. 

- Co jest w tym worku? – zapytał Miś. 

- Żyto. Będzie z niego chlebek – powiedział dziadek i wyjął z worka garść złocistych ziarenek.  

Gdy Ania i Uszatek przyjechali do domu, Miś zaraz poprosił o kromkę chleba.  Ach, jak mu smakował 

chlebek po spacerze! Jadł z apetytem i myślał: „ Jak to jest naprawdę z tym chlebem? Jem go codziennie i 

nie wiem, czy go zrobiono z mąki, czy ze złotych ziarenek, czy też z zielonej trawy?”. 

Podrapał się Uszatek w opuszczone uszko i zamyślił się głęboko: „Kto mi wytłumaczy to wszystko?”. 

 

Obejrzyj krótki film „Rośliny uprawne” 

https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM 

     
Wizyta w piekarni: 

https://www.youtube.com/watch?v=a_nWlS1A64c 

  

                                                                                                                            

 

 

Rodzicu zapoznaj dziecko z planszami jak powstaje chleb 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lCJKGa7GrCA
https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM
https://www.youtube.com/watch?v=a_nWlS1A64c


 
 

 

 



Zapraszamy do obejrzenia jak powstaje chleb: https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A    

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A


 

 
 



 
 

Wytnij 6 obrazków. Ułóż z nich historyjkę 

obrazkową „Jak powstaje chleb?” Opowiedz 

rodzicom poszczególne etapy produkcji pieczywa. 



Wysłuchaj piosenki „Skąd się bierze chleb” 

 

https://chomikuj.pl/ab_cdef_88/Pedagogika+wczesnoszkolna+i+przedszkolna/Edukacja+muzyczna/piosenki+dla+dzi
eci/Nasza+Klasa+-+klasa+0+(cz*c4*99*c5*9b*c4*87+2)/28+-
+Sk*c4*85d+si*c4*99+bierze+chleb+(1_12),236668782.mp3(audio)  

 
 
 
 

Zadanie kulinarne. Poproś Rodzica, aby upiekł z Tobą bułeczki śniadaniowe. 

Obejrzyj jakie produkty są potrzebne i jak się robi bułki.  

                                                                                                   Życzymy dobrej zabawy i smacznego ! 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=IKpSr2gLNEg  

 

 

 

 

Zabawa dźwiękonaśladowcza z piosenką  

„Stary dziadek farmę miał”    https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ  

 

 

 

https://chomikuj.pl/ab_cdef_88/Pedagogika+wczesnoszkolna+i+przedszkolna/Edukacja+muzyczna/piosenki+dla+dzieci/Nasza+Klasa+-+klasa+0+(cz*c4*99*c5*9b*c4*87+2)/28+-+Sk*c4*85d+si*c4*99+bierze+chleb+(1_12),236668782.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/ab_cdef_88/Pedagogika+wczesnoszkolna+i+przedszkolna/Edukacja+muzyczna/piosenki+dla+dzieci/Nasza+Klasa+-+klasa+0+(cz*c4*99*c5*9b*c4*87+2)/28+-+Sk*c4*85d+si*c4*99+bierze+chleb+(1_12),236668782.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/ab_cdef_88/Pedagogika+wczesnoszkolna+i+przedszkolna/Edukacja+muzyczna/piosenki+dla+dzieci/Nasza+Klasa+-+klasa+0+(cz*c4*99*c5*9b*c4*87+2)/28+-+Sk*c4*85d+si*c4*99+bierze+chleb+(1_12),236668782.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=IKpSr2gLNEg
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


Wysłuchaj wiersza  Władysława Bełzy 

„Abecadło o chlebie” 

A B C 

Chleba chcę,  

Lecz i wiedzieć to się godzi, 

Z czego też to chleb się rodzi?  

D E F  

Naprzód orze ziemię czarną 

I pod skibę rzuca ziarno. 

H K J  

Ziarno w lot 

Zakiełkuję w ziemi tonie 

I kłos buja na zagonie.  

Ł i L 

Gdy już cel  

Osiągnięty gospodarza,  

Zboże wiozą do młynarza. 

M N O 

Każde źdźbło 

Za obrotem kół kamienia, 

W białą mąkę się zamienia. 

 P Q S  

To już kres! 

Z młyna piekarz mąkę bierze. 

Ina zacier rzuca w dzieże. 

R T U 

I co tchu 

W piec ogromny wsadza ciasto,  

By chleb miały wiś i miasto. 

W X Y 

I chleb wnet! 

Patrzcie ile rąk potrzeba,  

Aby mieć kawałek chleba.  

 

 

Sprawdź swoją spostrzegawczość. Znajdź na obrazku poniżej i otocz pętlą elementy z kółeczek.  



 

 

 



Odkoduj obrazki 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.szkola-nicea.org/?p=3149&psig=AOvVaw2Zp8-JMxRlcow-7XxApTmj&ust=1589662731647000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCWkafhtukCFQAAAAAdAAAAABAK


Plastyka  -Zrób traktor z dostępnych w domu materiałów. Przykładowy traktor: 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

Miara i mierzenie- długość - zabawy matematyczne  

 
 
1. Kto jest wyższy a kto niższy 

 - rodzic stwierdza że jest wyższy od dziecka.  

- rodzic pyta dziecko kto jest wyższy a kto niższy (rodzic i dziecko) 

- dziecko określa kto jest wyższy a kto niższy (mama, tata, rodzeństwo, dziecko) 

-  dziecko wyszukuje w otoczeniu przedmioty wyższe i niższe od siebie 

Zadanie : narysuj 2 rzeczy niższe od siebie, narysuj 2 rzeczy wyższe od siebie 
 



 

2. Mierzymy długość pasków (praca przy stole) 

Rodzic wycina równo 2 paski papieru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  dziecko otrzymuje 2 paski papieru, sprawdza czy są takie samej długości.  

- dziecko układa paski przed sobą jeden na drugim. Z jednego paska każdy robi harmonijkę i kładzie nad 

paskiem. Czy te paski nadal są takiej samej długości? Sprawdzamy przez rozciągnięcie harmonijki. 

 

3. Mierzymy długość sznurków (praca przy stole) 

-  dziecko otrzymuje 2 sznurki lub sznurowadła.  Sprawdza ich długość, gdyż muszą być takie same. Z 

jednego sznurka robi kokardkę. Czy te sznurki są nadal takiej samej długości? Sprawdzamy poprzez 

rozwiązanie kokardki. 

 

4. Mierzymy długość wężyków z plasteliny (praca przy stole) 

 - rodzic pomaga zrobić dziecku 2 wężyki z plasteliny (muszą być tej samej długości !! )  jeden dziecko 

zwija, potem rozwija i odpowiada czy są takiej samej długości. 

 

5. Mierzymy długość  za pomocą kroków 

- rodzic rozkłada na podłodze skakankę lub sznurek i  zastanawia się jaka jest jej długość. Proponuje 

zmierzyć ją za pomocą kroków – pierwszy mierzy rodzic, potem dziecko.  

Wysuwanie wniosków – rodzic pyta dziecka dlaczego tak się dzieje, że kroków rodzica jest mniej, a dziecka 

więcej? Mierzenie skakanki za pomocą stóp.  

 

6. Mierzymy długość  za pomocą stóp 

- rodzic rozkłada na podłodze skakankę lub sznurek i  zastanawia się jaka jest jej długość. Proponuje 

zmierzyć ją za pomocą stóp– pierwszy mierzy rodzic, potem dziecko.  

Wysuwanie wniosków – rodzic pyta dziecka dlaczego tak się dzieje, że stóp  rodzica jest mniej, a dziecka 

więcej? 

 

7. Rodzic pokazuje dziecku różnego rodzaju miary - taśma krawiecka (kto jej używa?), miarki stolarskiej 

(kto jej używa, do czego służy?), linijki. Wszystko to służy do mierzenia długości. Co mają wspólnego? Co 

się znajduje na każdym narzędziu do mierzenia długości? Rodzic objaśnia dzieciom. Dziecko wybiera sobie 

narzędzie i może przystąpić do mierzenia, mierzy co chce. 

 

 

 

 



Na każdym narzędziu są odmierzone milimetry (małe kreseczki) i centymetry (długa kreska): 1,2 itd. 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŚMA KRAWIECKA mierzy się to co okrągłe np. krawcowa mierzy ile mamy centymetrów  w pasie  aby 
uszyć nam spodnie 

       

MIARKA STOLARSKA mierzy się to co jest długie i proste np. stolarz mierzy deski aby zrobić 

regał 

 

LINIJKA  mierzy się długie i krótkie np. uczeń mierzy odcinek w zeszycie 



 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.pinterest.com/pin/25614291609173915/&psig=AOvVaw1M3H9xTRDPV6JiSbCS9crL&ust=1589796400500000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCPzZ_TuukCFQAAAAAdAAAAABAJ


Postaci  do samodzielnego wycinania i wyklejania 

 
 

 

 

                                     Życzymy udanej zabawy ! 

Pani Justyna i pani Marta 



 


