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Kochane Dzieci i Drodzy  Rodzice! 

Mamy nadzieję, że okres Świąt Wielkanocnych spędziliście w zdrowiu              

i radości, ze swoją najbliższą rodziną. Bardzo się cieszymy, że skorzystaliście 

z naszych propozycji zabaw i zadań świątecznych. Dziękujemy Nadii, Emilce, 

Kacperkowi, Natalce, Maksiowi oraz ich rodzicom za przesłane nam życzenia  

i zdjęcia . Dzięki nim wiemy, że czas spędzany w domu z rodzicami, jest 

czasem wspólnych rodzinnych zabaw. Prace wykonane przez Was są bardzo 

piękne. Dobrze widzieć uśmiech na Waszych twarzach☺. Zachęcamy 

pozostałe dzieci do kontaktu z nami: piszcie i wysyłajcie zdjęcia! Pozdrawiamy 

Was serdecznie i życzymy dużo zdrowia oraz wspaniałego  tygodnia.  

Pani Marzenka i Pani Gienia 

 

 

A temat na ten tydzień to:  

 

 

„Praca rolnika” 

 

 

 

➢ Zestaw ćwiczeń gimnastycznych: (laseczka lub jakiś patyk) 

– „Noszenie wody” – Rodzic wkłada patyk między łopatki dziecka, a dziecko 

naśladuje pracę rolnika, który nosi odę ze studni: sylwetka wyprostowana, 

patrzymy przed siebie. Wspinamy się na palce i opadamy na całe stopy. 

Idziemy na piętach i na palcach.  

– „Taczki” – dziecko ćwiczy w parze z rodzicem. Dziecko w podporze 

przodem, nogi w rozkroku, rodzic łapie dziecko  za kolana. Para przemieszcza 

się do końca pokoju i okrąża np. krzesło. Zamiany w parach oczywiście nie 

proponuję☺, chyba że dla śmiechu haha.  

– „Maszyny rolnicze” – Na sygnał rodzica, np. traktor, kombajn, wóz                

z konikiem, dziecko naśladuje maszyny rolnicze głosem lub ruchem. 
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➢ „Wieś i miasto”  - szukanie różnic i podobieństw na podstawie zdjęć 

(zał.1).  

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia terenów wiejskich i miejskich. Prosi               

o wskazanie różnic i podobieństw. Pytania dla dziecka: Który obrazek bardziej 

Ci się podoba i dlaczego? Z czym kojarzy ci się wieś, a z czym miasto? 

 

➢ „Do czego służy strach na wróble?” – rozmowa kierowana (zał.2). 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Jak wygląda i z czego jest zrobiony strach na 

wróble? Do czego służy strach na wróble na polu? Kogo ma odstraszać? 

Dlaczego odstrasza się ptaki z pól? Co takiego robią? Co wyjadają ptaki na 

polach? 

 

➢ „Od ziarenka do bochenka” – opowieść ruchowo-naśladowcza 

połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi 

- Pociąg: Jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem (ciuch, ciuch, 

ciuch – naśladowanie odgłosów, dzieci tworzą pociąg). Przekonamy się, jak 

wygląda życie na wsi…  

- Koniki: Jedziemy na konikach do pana rolnika (odgłos stukających kopyt).  

- Praca rolnika: Najpierw rolnik sieje zboże (siejeje, siejeje, siejeje), deszcz 

pada na pole (kap, kap, kap), potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk 

śpiewa (szszszsz). Słońce grzeje całe lato (uf, uf, uf), nastała pora zbiorów, już 

na pole wjeżdża kombajn (wrrrr, wrrrrrrr, wrrrrrr). Kombajn przesypuje ziarno 

na wozy (szszszszsz), rolnik wiezie ziarno ciągnikiem do młynarza (wrrrr, 

wrrrrr, wrrrr). 

- Młyn: Młynarz w młynie zmiele ziarnka (szerokie otwieranie ust i kręcenie 

szczęką), z ziaren powstanie mąka. Aaaa– psik! Wpadła do nosków! Mąka jest 

gotowa, do piekarni jedziemy samochodem (brum, brum, brum). Nocą, kiedy 

dzieci śpią (sen – chrapanie), piekarz piecze z mąki chleb i bułki 

(naśladowanie ruchu wyrabiania ciasta).  

- Piekarnia: Z samego rana samochody (brum, brum) z piekarni ruszają do 

sklepów, by dostarczyć pieczywo. Uwaga, jeszcze gorące (parzy – 

dmuchanie), ale jak pięknie pachnie (wąchanie – głęboki wdech i wydech).      

- Pociąg: Wracamy pociągiem (ciuch, ciuch ciuch). 
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➢ Opowiadanie „Wiosna na wsi” Dominika Niemiec  

Dziadek Stasia mieszka na wsi. Dziś jest sobota. Staś nie poszedł do 

przedszkola i postanowił z rodzicami odwiedzić dziadka. Wyjechali z miasta 

skoro świt. Staś obserwował przez okno samochodu uciekające bloki i domy. 

Już po chwili nie było widać kominów fabryk i wysokich 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 jak szalone. 

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 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 przykrywać mu ziarenka 

ziemią. – Teraz trzeba to wszystko dobrze 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. 

Nie wiadomo, komu bardziej smakowały przygotowane przez mamę pierogi: 

czy dziadkowi, który dawno już ich nie jadł, czy też Stasiowi, który porządnie 

zgłodniał podczas prac w ogrodzie i pałaszował już drugą dokładkę obiadu. 

– Cieszymy się z mamą, że obiad wam tak smakuje. Uważaj, Stasiu, bo zaraz 

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 zabrałoby 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 
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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 naszych talerzy, a skoro tak, to 

znaczy, że wszystko nam smakuje. – Jednym słowem, czuj się zawsze 

doceniona, córeczko! – skwitował dziadek. 

Rodzicu poproś dziecko, aby spróbowało opowiedzieć swoimi słowami treść 

wysłuchanego opowiadania. Zwróć uwagę na uczucia, jakie towarzyszą jego 

bohaterom. 

 

➢ Zabawa muzyczna do piosenki ludowej „Zasiali górale” (Trojak)     

https://youtu.be/WV57FDY8tBs    

Zasiali górale owies, owies,                           (ruch ręki w prawo i lewo)                                                                                      

Od końca do końca, tak jest, tak jest!                                                          

Zasiali górale żytko, żytko,                                                                              

Od końca do końca wszystko, wszystko!  

A mom ci ja mendelicek,                               (rytmiczne uderzanie w kolana)                    

W domu dwa, w domu dwa!                          (rytmiczne klaskanie)                                            

U sąsiada śwarnych dziewuch                      (rytmiczne uderzanie w kolana)                        

Gromada, gromada.                                      (rytmiczne klaskanie) itd.      

A mom ci ja trzy mendele,                                                                                       

W domu dwa, w domu dwa!                                                                                             

Żadna mi się nie podoba,                                                                                              

Tylko ta, tylko ta! 

Zasiali górale owies, owies,                                                                              

Od końca do końca, tak jest, tak jest!                                                          

Pożęli górale żytko, żytko,                                                                                           

Od końca do końca wszystko, wszystko. 

A na polu góraleczek Gromada, gromada,                                                            

Czemużeś się wydawała,                                                                                

Kiejś młoda, kiejś młoda?                                                                                 

Czemużeś się wydawała,                                                                          

Kiejś mała, kiejś mała,                                                                           

Będzie z ciebie gospodyni                                          

Niedbała, niedbała! 
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➢ Zabawa matematyczna – porównywanie długości 

Sprawdzanie długości pojedynczych źdźbeł siana, szeregowanie, układanie 

źdźbeł od najmniejszego do największego, od największego do najmniejszego 

itd. Oczywiście źdźbeł siana Państwo nie mają☺ więc proponuję zwykły 

sznurek, nitkę lub gazetę potarganą na paseczki różnej długości. 

 

➢ „Jak powstaje popcorn?”  

Poszerzanie wiedzy dziecka dotyczącej kukurydzy i jej wykorzystania. 

Wspólne robienie popcornu. Pytania do dziecka: Kiedy najczęściej jesz 

popcorn? Z czego się go wytwarza? W jaki sposób 

robi się popcorn? Czy popcorn może być tylko 

słony? Jak inaczej wykorzystuje się kukurydzę? 

(zjadanie całych kolb, kukurydza konserwowa, 

mąka kukurydziana)  

 

 

 

➢ Zabawa manipulacyjna - matematyczna  

Oddzielanie od siebie różnego rodzaju ziaren (np. kukurydzy, fasoli, ryżu, 

słonecznika). Segregowanie ich na cztery różne talerze, przeliczanie, 

dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. 

 

➢ Rolnik sam w dolinie –  słuchanie i śpiewanie piosenki. 

https://youtu.be/fnXMYTQehn4 

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.  

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.  

Hejże, hejże, hejże ha, żona bierze dziecko.  

Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka.  

Hejże, hejże, hejże ha, dziecko bierze kotka.  

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 
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Hejże, hejże, hejże ha, kotek bierze myszkę.  

Myszka bierze serek, myszka bierze serek.  

Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek. 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole.  

Tabliczki mnożenia ani podzielenia. 

Koło się obraca, serek się przewraca. 

Hejże, hejże, hejże ha i do myszki wraca. 

 

 

➢ Degustacja różnego rodzaju pieczywa (pszenne, żytnie, razowe, 

bułka, rogal, bułka maślana itp.).  

Dziecko dostaje na talerzyku kawałeczki różnego rodzaju produktów 

piekarskich. Smakuje pieczywo, określają jego smak, zapach i kolor. 

 

 

➢ „Skąd się bierze chleb?” (pieczywo różnego rodzaju) 

Pogadanka na temat różnych rodzajów mąki, z której pozyskuje się produkty 

piekarskie. Pytania do dziecka: Skąd się bierze chleb? Czy wszystkie rodzaje 

pieczywa, ci smakowały, były zrobione z mąki pszennej? Z czego wytwarza 

się to pieczywo? Jakie rodzaje mąki jeszcze znasz? (ziemniaczana, żytnia, 

razowa, kukurydziana, jaglana, lniana). 

Rozpoznawanie kawałków pieczywa po smaku (z zawiązanymi oczami). 

 

 

➢ Opowiadanie historyjki obrazkowej „Jak powstaje chleb?” (zał.3) 

 

 

➢ Zabawa kulinarno-manualna – pieczenie chleba. 

Rodzicu upiecz wspólnie z dzieckiem chleb. Jestem 

pewna, że Wam się to uda. Prosimy o zdjęcia pysznego 

wypieku i oczywiście o przepis☺. 

 

 

 

 

➢ Maszyny rolnicze (zał.4) 

Oglądanie ilustracji różnych maszyn rolniczych. Próba zgadywania jak się 

nazywają i do czego służą. Opisywanie ich. 
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➢ „Maszyna przyszłości”  

Zabawa plastyczna, rysowanie maszyny przyszłości, która ułatwi rolnikom 

prace na polu. Nadanie jej nazwy. 

 

➢ Żywność ekologiczna 

Unijny symbol produktów ekologicznych. Opisanie go i przeliczanie gwizdek. 

 

 

 

 

 

 

➢ Projektowanie własnego symbolu żywności ekologicznej 

Dziecko projektuje symbol żywności ekologicznej według własnego pomysłu. 

 

➢ „Ekologiczna żywność”  (gazety z żywnością – reklamy ) 

Rodzicu wytłumacz dziecku, co to znaczy, że żywność jest ekologiczna. 

Dziecko szuka produktów ekologicznych  i standardowych w gazetach, 

nazywa je, odczytuje i porównuje ceny. Próba odpowiedzi na pytanie: 

Dlaczego produkty ekologiczne są droższe?  

 

➢ Praca plastyczna wg pomysłu dziecka związana z tematem 

tygodniowym 

Każde dziecko ma  wiele pomysłów dlatego z niecierpliwością  czekamy na 

prace dzieci  dowolną techniką, związane z tematem tygodniowym. 

 

➢ RODZICU! Wiemy, że Twoje dziecko ma w domu, w swoich zbiorach 

wiele książeczek  z różnymi zadaniami i ćwiczeniami grafomotorycznymi 

usprawniającymi rękę, dlatego  nie podajemy ich tutaj. Wykorzystajcie, 
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to co macie w domu☺ Niech dziecko samo wybierze sobie kilka zadań, 

które chce wykonać. Prosimy, aby poćwiczyć też wycinanie nożyczkami 

dowolnych łatwych kształtów. 
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Zał.1 

WIEŚ 

 

 

MIASTO 
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Zał.2 
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Zał.3 
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Zał.4 
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