
Tydzień 14.04.2020 – 17.04.2020
Temat: Praca rolnika.

Drodzy Rodzice!

Dziecko jest ciekawe świata i rozwój jest dla niego czymś naturalnym. To, czy będzie miało 
w przyszłości odwagę, by nadal podejmować wyzwania, narażając się na ewentualną porażkę,
zależy od jego doświadczeń w dzieciństwie, między innymi od tego, jaki rodzaj motywacji się 

u niego wykształci. Motywacja zewnętrzna wynika z tego, co dzieje się wokół – dana osoba
podejmuje działanie, bo musi (np. w przeciwnym razie zostanie zwolniona z pracy). W przypadku
motywacji wewnętrznej działanie wynika z decyzji (chęci), nie z przymusu. Bardzo ważne jest, by
na wyzwania, przed którymi staje dziecko, nie reagować lękiem. Zamiast mówić „pewnie boisz się
wystąpić na przedstawieniu”, lepiej powiedzieć „dasz radę, a ja przyjdę i będę cię oklaskiwał”. To
daje dziecku poczucie, że nie jest samo, i zachęca je do podjęcia wysiłku. Chwaląc syna czy córkę,

dobrze jest mówić o swoich uczuciach, na przykład „cieszę się, że tak pięknie zaśpiewałaś”. 
To buduje poczucie sprawstwa – dziecko widzi, że jego działania mają wpływ na innych. 

Dobrze jest, jeśli Wasze relacje oparte są na autonomii (decydowanie o sobie w możliwym w
danym wieku zakresie), współpracy i akceptacji młodego człowieka takim, jakim jest. Ważne, 

by dziecka nie porównywać z innymi, nie straszyć ani nie oceniać. 

W tym tygodniu przygotowałyśmy kilka propozycji zabaw i informacji dotyczących  pracy rolnika.
Dzieci poznają piosenkę „Jarzynowy wóz” (plik wysłany mail'em) oraz wiersz „Jak kotek zwierzęta

mlekiem częstował” Heleny Bechlerowej. Ważna jest rozmowa na temat jak bezpiecznie się
zachowywać podczas pobytu na wsi oraz poznanie obowiązków związanych z posiadaniem

zwierząt i o tym, co jedzą poszczególne zwierzęta żyjące na wsi. 

Proponujemy Państwu zasianie wspólnie z dzieckiem wybranego zioła i obserwowanie jego
wzrostu, dzięki czemu dziecko pozna cykl rozwoju roślin. 

Proponowana praca plastyczna to makieta – projekt ogródka, w którym znajdować się będą
wybrane przez dzieci elementy (trawa, kwiaty, krzewy, drzewa). 

Załączyłyśmy także wybrane informacje o maszynach i urządzeniach rolniczych (traktor,
kombajn zbożowy, silos, prasa belująca, pług, siewnik).

Jeżeli Państwo mają ochotę proponujemy z dziećmi rozmowę na temat etapów powstawania chleba,
a następnie upieczenie chleba w domu :)

Rozpoczynamy od wyjaśnienia słowa „rolnik” i „rolnictwo”.
Rolnik – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoje lub cudze pole. Często specjalista w zakresie 
rolnictwa. 

Rolnictwo – dział gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie produktów roślinnych 
i zwierzęcych dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt. 



• „Z wizytą u babci i dziadka na wsi” – rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi oraz 
obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt na podstawie doświadczeń dzieci. 
Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.



 Pytania do dziecka: 
-Czy byłeś kiedyś na wsi? 
-Jakie zwierzęta można tam spotkać? 
-Na co trzeba zwracać uwagę, gdy podchodzi się do zwierząt? 
-Czy można podchodzić do zwierząt, których się nie zna? 
-Czy można podchodzić do zwierząt od tyłu? 
-Czy mieliście kiedyś jakąś przygodę związaną ze zwierzętami na wsi? 

Przy rozmowie można wykorzystać zdjęcia wsi i zwierząt lub poniższej prezentacji:
 
https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA

                                         Piosenka „Jarzynowy wóz” (piosenka wysłana mailem)

Ref.: Jechał, jechał wóz, 
smaczne rzeczy wiózł, 

tur, tur, tur, turkotał, smaczne rzeczy wiózł.
Tu marchew czerwona, kapusta zielona, 

rzodkiewek różowe kuleczki,
 w słonecznym kolorze słonecznik.

Ref.: Jechał, jechał wóz…

Tu strączki fasoli i bobu do woli, 
szpinaku zielona tam fura,
 i burak pąsowy jak burak.

Ref.: Jechał, jechał wóz… 

– Omówienie treści piosenki. 
pytania: Co wiózł wóz? Jak możemy to nazwać jednym słowem?

• „Czym nakarmię kota, a czym konia?” – pogadanka na temat pożywienia dla zwierząt.

O czym trzeba pamiętać, gdy ma się zwierzę? (dzieci podają swoje pomysły, nakierowujemy
wypowiedzi dzieci tak, aby padła odpowiedź, że najważniejsze jest odpowiednie

pożywienie) 

Czy wszystkie zwierzęta możemy karmić w ten sam sposób? 

WIERSZ: „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował ?” Helena Bechlerowa 

To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.  
Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili. 

Stanął Filik przy kurniku.  
– Czy chcesz mleka, koguciku?  

Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno. 

PYTANIE DO DZIECKA: Które zwierzęta jedzą ziarno? (kury, indyki, kaczki, gęsi) 

Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił.  
– Lubisz mleko? – Nie, ja rano smaczny owies jem i siano. 

PYTANIE DO DZIECKA: Które zwierzęta jedzą siano? (krowy, kozy, owce, konie) 

https://www.youtube.com/watch?v=1PD3jNhefUA


Do królika kotek podszedł.  
– Pij, pij mleczko, bardzo proszę!  

Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.

PYTANIE DO DZIECKA: Które zwierzęta jedzą marchewkę? (króliki, krowy, konie, kozy)

Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie mleko mu podaje. 
– Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam groszek w gołębniku.

 
PYTANIE DO DZIECKA: Co jedzą gołębie i inne ptaki? 

Więc do krówki poszedł kotek. – Czy na mleko masz ochotę? 

– Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną trawkę w lecie. 

PYTANIE DO DZIECKA: Które zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, kozy, owce, konie) 

Koło furtki kózka biała także mleka pić nie chciała.  
– Zabierz sobie kotku dzbanek! Ja jem liście kapuściane. 

PYTANIE DO DZIECKA: Co jedzą kozy? (siano, marchew, kukurydzę, groch)

 Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek mu nachyla.  
Ale motyl tam na łące pije z kwiatka sok pachnący. 

PYTANIE DO DZIECKA: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce , które spijają za
pomocą trąbki) 

Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki w ciemnym lesie. 
Na sosence wiewióreczka gryzie orzech, nie chce mleczka. 

PYTANIE DO DZIECKA: Co je wiewiórka? (orzechy, ukryte w szyszkach nasiona drzew
iglastych, nasiona drzew liściastych – żołędzie, nasiona klonu, jagody, młode pąki, grzyby) 

Wraca kotek. Koło płotka na ścieżynce jeża spotkał.  
Jeżyk woła go z daleka:  

– Bury kotku, daj mi mleka! O, bo jeże, tak, jak kotki, bardzo lubią mleczko słodkie. 

PYTANIE DO DZIECKA: Co je jeż? (owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy,
ptasie jaja. Piją mleko matki– są ssakami. Nie można jednak karmić ich krowim mlekiem – choć

bardzo go lubią, dostają po nim biegunki). 

• „Moja uprawa” – zasianie wybranego zioła
 Dokładna obserwacja, jak z nasiona wyrastają małe korzonki, z czasem zielone kiełki. 

Każde dziecko ma plastikowy talerzyk, kawałek waty i pół kubeczka wody. Dzieci układają grubą
warstwę waty na talerzu. Dzieci zasiewają równomiernie nasionka na wacie, następnie podlewają

wodą z kubeczka i ustawiają swoje uprawy na parapecie. Każdego dnia dzieci podlewają i
obserwują zmiany. 

Potrzebne rzeczy: (plastikowy talerzyk, kawałek waty; pół kubeczka wody, nasiona)

Można również zasiać wybrane zioła wg poniższych wskazówek:

https://www.youtube.com/watch?v=0hKA4S2WVAE



• Praca techniczna „Wymarzony ogródek” – wykonanie makiety z plasteliny.
Na tekturowej podkładce wykonujemy projekt ogródka. Wymieniamy, jakie elementy mogą

znajdować się w takim ogródku (trawa, kwiaty, krzewy, drzewa). 
Potrzebne materiały: (tektura, kolorowy papier, plastelina, materiały przyrodnicze, np.

szyszki, igły sosny, patyki, inne wg własnego pomysłu )

• Zabawa dydaktyczna – historyjka obrazkowa „Jak powstaje chleb?”





• „Pieczemy chleb!” – przygotowanie chleba do wypieku.
Przygotowujemy: 1 kg mąki, 2 saszetki suchych drożdży, litr wody, 2 łyżki cukru, 1,5

łyżeczki soli, otręby, pestki słonecznika, pestki dyni, masło do posmarowania foremek, duża
miska, duża łyżka do mieszania, 3 prostokątne formy, ściereczka. 

 Zadaniem dzieci jest przygotowanie ciasta z rodzicami, posmarowanie blachy i wysypanie
jej otrębami. Dokładnie wymieszane ciasto stawiamy w ciepłym miejscu i po (ok.) godzinie

razem z dziećmi przekładamy je do wcześniej przygotowanych foremek. 

•  Chleb piecze się około godziny w temperaturze 180 C. 

• „Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?” – rozmowa na temat pracy rolnika
na podstawie zdjęć i doświadczeń dzieci.

Pytania: Jakie znacie maszyny i urządzenia, które pomagają rolnikowi w jego ciężkiej
pracy? 

Dzieci wymieniają nazwy maszyn, które znają. 

Wytłumaczenie przeznaczenia poniższych urządzeń i pokazanie zdjęć :
traktor, kombajn zbożowy, silos, prasa belująca, pług, siewnik. 

 informacje: 

• Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od
kłosów). Na polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika

przygotowanego przez rolnika. 



• 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 po zimie, aby nie była zbyt twarda. Pług
przygotowuje ją tak, aby można było w niej zasiać nowe nasiona. 



• Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu


