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POZNAJEMY PRACĘ ROLNIKA 

Cel: Dziecko poznaje zawód rolnika oraz to co zawdzięczamy jego pracy, umie wypowiadać 

się i zadawać pytania na interesujące go tematy, rozumie korzyści płynące z hodowli zwierząt 

oraz z uprawy roślin 

 

Proszę obejrzeć  materiał z Domowego Przedszkola przedstawiający 

pracę ludzi na wsi. 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-

wsi,45831 

W tym tygodniu  pooglądajcie książeczki i albumy związane z wsią                  

i gospodarstwem wiejskim.  

Pobawcie się w gospodarstwo wiejskie lub w rolnika. 

Ułóżcie z klocków zagrodę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831
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Praca plastyczna 

Puzzle 
Cele: Dziecko buduje rozbudowane konstrukcje przestrzenne (budowle, pojazdy) z klocków 

według własnego pomysłu lub według instrukcji, angażuje się w utrzymanie porządku i 

czystości w swoim bliższym i dalszym otoczeniu,  

 

Narysujcie starannie  wybrane zwierzę  hodowane przez 

rolnika na kartce z bloku, następnie zróbcie ze swojej 

pracy puzzle rozcinając pracę na 8 części.  

 

 

 

 

 

 

 

Zaproponujcie rodzeństwu lub rodzicom by je ułożyli. 
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TRAKTOR 

Cel: dziecko rozumie relacje czasowe i umie wypowiadać się w czasach teraźniejszym, 

przyszłym i przeszłym, wykorzystuje papier i materiały o różnej fakturze i powierzchni 

Możecie zrobić traktor wg własnego pomysłu lub  taki jak na obrazku  

Potrzebne będą rolki po papierze toaletowym, nakrętki od butelek, klej nożyczki.  

 

 

Jaką pracę wykonuje rolnik? Jaka to pora roku? 
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Maszyny i narzędzia  rolnicze 

Cel: dziecko rozwija zainteresowania techniczne i kompetencje językowe. Dokonuje analizy i 

syntezy sylabowo-głoskowej. 

Zapoznaj się z maszynami, którymi pracuje rolnik, zapytaj rodziców do czego służą.  

Przeczytaj w miarę swoich możliwości nazwy maszyn i narzędzi. 

 

 

Kombajn zbożowy 
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traktor 

 

 

 

 

Prasa rolnicza 

 

 

Brony polowe 
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Pług rolniczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siewnik  zbożowy 
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Narzędzia rolnicze 

 

 

motyka                                                      widły 

 

 

 

 

kosa                                                                           grabie 
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Zabawa z piosenką ,,Rolnik sam w dolinie” 

Cel : zabawa dla całej rodziny , dzieci ćwiczą koordynację słuchowo- ruchową. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4” 

 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę. 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko. 

Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka. 

Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka.. 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę. 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole      

Tabliczki mnożenia, ani podzielenia 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4
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Czytanki - układanki 

Cel: Dziecko czyta zdania i układa zdania. Dokonuje analizy i syntezy sylabowo głoskowej. 

Przeczytaj zdania. Policz sylaby w każdym zdaniu i zapisz obok. 

 

Pies biega. 

Krowa ma rogi. 

Indyk ma małe korale. 

Wiosna to pora roku. 

 

 

Ułóż zdania z kolorowej rozsypanki  wyrazowej. 

 

traktor.        Wiktor          ma 

mleko .        Antek         lubi 

Maryna   kolorowe      kwiaty.    ma 

krowy      ma      i      owce.        Rolnik 

to      Obora     dom       krowy. 
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Jeżeli ktoś wziął książki z przedszkola to może robić  ćwiczenia w 

podręczniku karta pracy 46 
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Karta pracy 48 
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Cel:  słuchanie opowiadania Olgi Masiuk Gospodarstwo ekologiczne, rozmowa na temat 

opowiadania z wykorzystaniem pytań. 

Gospodarstwo ekologiczne 

 

Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego była zaplanowana od dawna. Dzieci próbowały się 

dowiedzieć, 

co  znaczy słowo „ekologiczne”, ale ponieważ odpowiedzi „zdrowe”, „naturalne” niewiele wyjaśniały, 

postanowiły sprawę zbadać dopiero na miejscu. 

Jazda małym autobusem była bardzo przyjemna. Po godzinie pojazd zatrzymał się przed niewielkimi 

zabudowaniami. 

Tup, oczywiście, wytuptał pierwszy 

– Ale tu pięknie pachnie! – zawołał zdziwiony. 

Na spotkanie dzieciom wyszła uśmiechnięta pani. 

– Pachnie kwiatami i świeżym powietrzem – wyjaśniła. – Chodźcie, wszyscy już na was czekają. 

– Kto na nas czeka? – zainteresowała się Elizka. 

– Ktoś w oborze, ktoś w kurniku i ktoś na polu – zaśmiała się pani. 

– Hej, hej, dzieci – dał się nagle słyszeć głos. 

Wszystkie głowy zwróciły się w stronę pola, skąd dochodziły okrzyki. Stał tam pan i przyjaźnie machał 

ręką. 

– O, to właśnie jeden z oczekujących – rzekła pani. – Mój mąż. Pokaże wam, czym się zajmujemy. 

Tup oczywiście był pierwszy. 

– Tylko uważaj, żebyś niczego nie podeptał – powiedział pan. – Musisz iść bardzo ostrożnie. 

– Na co mam uważać? – zdziwił się zając. 

– Zobacz, dopiero niektóre warzywa wychodzą z ziemi. 

Tup nachylił się. I rzeczywiście, widać było niewielkie zielone listki różnych kształtów. Małe krzaczki 

sałaty, 

rzodkiewki, nieśmiałe jeszcze pióropusze marchewek. Tup nachylił nos i po chwili zakrzyknął 

uradowany: 

– Jak te marchewki pięknie pachną! W życiu nie czułem tak smakowitego zapachu! 
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– Pachną tak, ponieważ są zdrowe. Bardzo o nie dbamy. Rosną w czystej ziemi i oddychają czystym 

powietrzem. 

– A co tam jest? – zapytał Kuba wskazując na dwa budynki obok. 

– Tam mieszkają zwierzęta – odpowiedziała pani. – W oborze krowy i świnie, a w kurniku… 

– Jajka! – krzyknął Tup, zanim pani dokończyła zdanie. 

I wszyscy udali się do obory. 

– Specjalnie czekałam na was z wyprowadzeniem krów na pastwisko. Trawa jest jeszcze słabiutka, ale 

pogoda piękna, więc krowy nie chcą siedzieć w oborze. Pomożecie mi – powiedziała pani. 

Szczypior, który był najodważniejszy ciągnął sznurek i krowa potulnie ruszyła za nim. 

– A teraz pójdziemy szukać jajek – rzekł pan. 

W kurniku na grzędach siedziały kury. Rozbiegły się, kiedy zobaczyły dzieci i można było szukać jajek. 

Zosia znalazła dwa, Kuba trzy, więc pani zaproponowała, żeby iść do kuchni zrobić jajecznicę. Dzieci 

pomagały wbijać jajka na patelnię i kroić chleb, który był puszysty i chrupała mu skórka. Tup przytknął 

kromkę do nosa. 

– Znowu pięknie pachnie! – krzyknął. – Już wiem, co to znaczy ekologiczny – roześmiał się. – To 

znaczy, 

że pachnie. 

 

Pytania do tekstu 

Gdzie pojechały dzieci?; 

Co widziały w gospodarstwie? 

Po co poszły do kurnika? 

Co to znaczy, że  gospodarstwo jest ekologiczne?  
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ZRÓBCIE KANAPKI   Z PRODUKTÓW,  KTÓRE  ZAWDZIĘCZAMY PRAC  ROLNIKA 
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Wprowadzenie pojęcia miary 

Cele: Dziecko porównuje długość przedmiotów, wykorzystując różne sposoby mierzenia, 

bardziej precyzyjne, np. krokami, stopami, poznaje różne przyrządy, które wykorzystuje się do 

precyzyjnego mierzenia, np. linijkę, centymetr, miarkę, dostrzega i rozumie, że zmiany typu składanie, 

zwijanie nie zmieniają rzeczywistej długości przedmiotu; sprawdza długość po każdej zmianie 

"Mierzenie na kilka sposobów" 

Zabawa w mierzenie – zadanie polega na ustaleniu, kto jest 

najwyższy a kto najniższy w rodzinie. Miłej zabawy  

1. „MIERZENIE KROKAMI” Dorosły wskazuje obiekt lub rzecz znajdującą się w 

domu (łóżko, regał, krzesło itp.) i mówi: Ciekawe, w jakiej odległości od tego 

miejsca (wskazuje ręką np. kanapę) znajduje się to (pokazuje) np. krzesło? Zmierzę 

krokami. Dorosły odmierza odległość krokami, okazuje się, że wynosi ona np. 6 

kroków. Dorosły proponuje dziecku: Teraz ty zmierzysz odległość krokami, a ja je 

policzę. Dorosły staje przy przedmiocie i zwraca uwagę, aby dziecięca pięta jej 

dotykała (początek pomiaru). Dziecko odmierza kroki i okazuje się, że jest ich np.12. 

Rodzic i dziecko zastanawiają się, dlaczego taka różnica w pomiarze? (Rodzic może 

wyjaśnić, że zależy to od stosowanych jednostek) 

2. „MIERZENIE STOPA ZA STOPĄ” Dorosły określa odległość od ściany do ściany 

i pokazuje sposób mierzenia. Akcentuje początek mierzenia: starannie dosuwa piętę 

do ściany i dokładnie dosuwa stopy do siebie. Dziecko liczy odmierzone stopy. 

Zamiana ról. 

3. „MIERZENIE ŁOKCIEM” Dorosły pokazuje dziecku jak mierzymy długość np. 

stołu. Rodzic przesuwa łokieć do, wyrównuje, odmierza do końca palców i w to 

miejsce ponownie przykłada łokieć. Mówi: Odmierzyłem/am (mówi ile łokci ) np. 

cztery łokcie i dwie dłonie. Następnie w/wykonane czynności pomiarowe wykonuje 

dziecko.  

4. Dziecko otrzymuje 2 paski papieru (po 10 cm), sprawdza czy są takie samej długości 

(powinny być takiej samej długości). Następnie układa je przed sobą jeden na drugim. 

Z jednego paska każdy robi harmonijkę i kładzie nad paskiem. Dorosły pyta: Czy te 

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

5.Dziecko otrzymuje 2 sznurki (po 10 cm). 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. 

 

taśma krawiecka                               linijka                                                        miarka stolarska 



17 
 

   

Cel: dziecko potrafi ułatwić sobie porównywanie długości kilku przedmiotów, np. ustawia je 

na wspólnej linii 

 

„MATEMATYCZNE KWIATKI”” 

Wytnij kwiaty wzdłuż linii i przyklej je w tabelce od najmniejszego do największego. 
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Cel: Dziecko rozumie, określa i porządkuje przedmioty według zasady stopniowania długości 

Wysoki i niski kwiatek 

Zmierz kwiatki, pokoloruj tyle kwadracików ile wysokości ma kwiatek. Określ,  

który kwiatek jest najwyższy, a który najniższy. 
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Cel: rozwijanie logicznego myślenia,  dziecko wyciąga wnioski z 

obserwowanych sytuacji  

 

DOMOWE EKSPERYMENTY: 

 

Drodzy Rodzice prosimy wykonać eksperymenty razem z dzieckiem 

kierując się instruktażem z filmów: 

JAJKO  W OCCIE  

https://www.youtube.com/watch?v=EXJtvYG8SeE 

 

JAJKO UNOSZĄCE SIĘ W WODZIE 

https://www.youtube.com/watch?v=bGI2X3hsgbg 

 

 

Cel: dziecko ćwiczy sprawność fizyczną, naśladuje ruchem słowa piosenki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

Dziecko wykonuje dowolne rytmiczne  ruchy ciałem do utworu: Antonio Vivaldi „Wiosna” 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EXJtvYG8SeE
https://www.youtube.com/watch?v=bGI2X3hsgbg
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
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Cel: Dziecko rozumie i stara się właściwie realizować polecenia z zastosowaniem 

umownych znaków czy symboli graficznych oznaczających kierunek i odległość, np. strzałki 


