
         Kochane Dzieci witam Was gorąco. Myślę, że miło spędziłyście 

Święta Wielkanocne. Chciałabym się z Wami spotkać  z każdym 

porozmawiać i przybić ,,żółwika’’. Na pewno macie dużo ciekawych 

wrażeń do opowiadania. Piszcie do nas co robicie, odpowiemy na 

każdego e-maila   

 Na zajęciach poznaliśmy pracę p. fryzjerki, pracę fotografa, pracę 

lekarza weterynarii a w tym tygodniu proponujemy Wam poznanie 

pracy rolnika. 

Praca rolnika 

 

 

 

 

 



 

1. DZIEŃ  -TEMAT:  PRACA ROLNIKA W GOSPODARSTWIE 

 

Rozmowy zwierząt – proponuję aby rodzice przeczytali dzieciom wiersz 

 

Rozmowy zwierząt  
Barbara Kosowska  

Mu, Mu, Mu, tak krowa muczy  
Kto Cię krowo tak nauczył?  
Nikt nie uczył mnie muczenia  
Mówię Mu od urodzenia,  
A ponadto daję słowo  
Jestem bardzo mleczną krową  

Baran do owcy mówi: beee  
Czego baran od niej chce?  
Powiedz owco ma kochana  
Ile mleka dałaś z rana?  
Dałam dzisiaj dużo mleka  
Teraz na mnie fryzjer czeka 



Kukuryku, kukuryku  
Co się dzieje w tym kurniku?  
Kura jaja wysiaduje,  
Kogut z dumą spaceruje,  
Bo za chwilę już na świecie  
Ma pojawić się ich dziecię.  

Źrebię w stajni mamy szuka  
Rży, kopytkiem w ziemię stuka  
Gdzie ta mama się podziała?  
Pewnie z tatą w świat pognała  
Klacz i ogier wnet wrócili,  
Na wyścigach konnych byli.  

Tak zwierzęta rozmawiają  
One też swój język mają.  
To jest język zagrodowy  
Kury, owcy czy też krowy.  

Rodzic zadaje pytania na temat wiersza: Jakie zwierzęta występowały w wierszu? O 
czym rozmawiały zwierzęta? Czy zwierzęta rzeczywiście mogą ze sobą rozmawiać? 
Do czego służą wydawane przez nie odgłosy? Następnie dzieci mogą naśladować 
zwierzęta, np. Spróbujcie wydać odgłos jagnięcia, które zobaczyło wilka, bardzo się 
boi i przywołuje owcę. Spróbujcie przedstawić krowę, która jest bardzo głodna i 
przywołuje gospodarza.  

 

Zabawa: policz ile głosek jest w nazwach zwierząt, które występowały w wierszu.  

W tej zabawie można wykorzystać klocki, kredki albo inne liczmany. 

 

Pomyśl i powiedz :Po co rolnicy hodują zwierzęta, jakie mają korzyści z hodowli? 
 

 

Dla relaksu posłuchajcie piosenki o farmerze 

 Skopiujcie link i wklejcie w google lub youtube       

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

 

 

Praca plastyczna: 

Proponuję, aby dzieci narysowały ilustracje zwierząt wiejskich mogą dzieci 
narysować albo wyciąć z kolorowanek następnie podpisują. Mogą przeliczyć ile 
zwierząt mają na kartce . 

 

 

 



2. DZIEŃ- TEMAT: PRACA ROLNIKA NA POLU 

 

 

 

Wspólna praca –  zapraszamy dzieci do uważnego wysłuchania wiersza: Zwróćcie 
uwagę na wszystkie trudne słowa, postarajcie się je zapamiętać  
 

Wspólna praca  – Ludwik  Wiszniewski 
 

Kwaknął kaczor  
raz i drugi:  
− Na podwórku  
widzę pługi…  
Kwa, kwa!  

Wróbel siedzi  



na stodole:  
− Już gospodarz  
jedzie w pole…  
Ćwir, ćwir!  

Zając przysiadł  
na ugorze:  

 
− Już gospodarz  
w polu orze…  
Hop, hop!  

Na podwórku  
kogut pieje:  
− Już gospodarz  
w polu sieje…  
Ko, ko!  

Na topoli  
kraczą wrony:  
− Już koniki  
ciągną brony…  
Kra, kra!  

Teraz krzyczą  
wszyscy razem:  
− Oraliśmy  
z gospodarzem!  
Hej! hej!  

Wyjaśniamy dziecku co to jest pług, ugór, orka, brona. Czy zapamiętaliście jakie 
zwierzęta występowały w wierszu? Co robiły i o czym opowiadały? N. zachęca dzieci 
do tworzenia zdań z niektórymi słowami użytymi w wierszu.  Dzieci przeliczają słowa 
w zdaniach i na palcach pokazują ich liczbę.  

 
„Dlaczego rośliny rosną?” – co jest potrzebne roślinom do wzrostu? 
  
„Zakładamy uprawę ziół” –proponuję założenie hodowli, np. pietruszki, cebuli, 
fasoli lub cebulek kwiatów albo nasionek ziół zakupionych w sklepie ogrodniczym. 
Myślę, że dzieciom bardzo spodoba się ta propozycja i chętnie będą opiekowały się 
taką hodowlą. POWODZENIA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Etapy uprawy ziemniaków 
 
 

 
 
Sadzenie ziemniaków 



 
Kwitnące pole ziemniaków 
 

 
Wykopane ziemniaki trzeba teraz pozbierać 

 

 



3. DZIEŃ TEMAT: MASZYNY ROLNICZE I OGRODNICZE 

 
 

 



 

 

„Co to jest farma?” – . rozmawiamy z dzieckiem: Co to jest farma? Czym zajmuje 
się rolnik? Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście? 
Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje? Co robi rolnik rano, w 
południe, a co wieczorem? Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie?  
  
Maszyny rolnicze i ogrodnicze−  zdjęcia z Internetu  przedstawiające różne 
maszyny i narzędzia rolnicze, wykorzystywane w gospodarstwie: kombajn, traktor, 
brony, motyka, grabie, łopata, widły, kosa. Dzieci dzielą ich nazwy na sylaby, 
następnie na głoski, oznaczają pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie. Wspólnie z . 
dobierają podpisy do obrazków. Następnie rozmawiamy: Jakich maszyn potrzebuje 
rolnik podczas swojej pracy? Do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i 
narzędzia? Gdzie rolnik zwozi zboże? 
   

      Dzieci mogą naśladować odgłosy maszyn np., traktor , wóz z konikiem itd. 
 
W poniedziałek rano kosił ojciec siano – zabawa ruchowa.  

W poniedziałek rano kosił ojciec siano  
sł. i muz. tradycyjne  

1. W poniedziałek rano, kosił ojciec siano, Kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa.  

2. A we wtorek rano grabił ojciec siano, Grabił ojciec, grabił ja, Grabiliśmy obydwa.  

3. A we środę rano Suszył ojciec siano, Suszył ojciec, suszył ja, Suszyliśmy obydwa.  

4. A we czwartek rano Zwoził ojciec siano, Zwoził ojciec, zwoził ja, Zwoziliśmy 
obydwa.  

5. A zaś w piątek rano Sprzedał ojciec siano, Sprzedał ojciec, sprzedał ja, 
Sprzedaliśmy obydwa.  

6. A w sobotę rano Stracił ojciec siano, Stracił ojciec, stracił ja Straciliśmy obydwa.  

7. A w niedzielę z rana Już nie było siana, Płakał ojciec, płakał ja, Płakaliśmy 
obydwa. 

  
 
 



4. DZIEŃ TEMAT: CZTERY PORY ROKU W GOSPODARSTWIE  

 
Wiosną zasiane zboże trzeba opryskiwać żeby dobrze rosło 
 
                            

             
Latem zasiane zboże dojrzewa i trzeba je skosić kombajnem  



 
Jesienią w młynie  ziarenka zboża mieli się na mąkę  
 

 
Przez cały rok piekarze pieką chleb z mąki i innych składników  
                 
                    piekarz upiecze chleb 
 

„Jakie to słowo?” – dzieci odczytują na kartonikach nazwy pór roku, rysują 
elementy charakterystyczne dla danej pory roku 
 
Od wiosny do wiosny – N. zachęca dzieci do wysłuchania wiersza: Poproszę, 
żebyście zamknęli oczy i spróbowali sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na 



świecie opisanym w wierszu. Podczas słuchania postarajcie się zapamiętać, jakie 
pory roku są w nim przedstawione.  
 

Od wiosny do wiosny  
Hanna Zdzitowiecka  

Na niebie jaśnieje słońce,  
dni płyną, płyną miesiące…  
Z lodu uwalnia się rzeka  
i ze snu budzą się drzewa,  
ptaki wracają z daleka,  
będą wić gniazda i śpiewać.  
Sady zabielą się kwiecień…  
To wiosna! Wiosna na świecie!  

Na niebie jaśnieje słońce,  
dni płyną, płyną miesiące…  
Dni coraz dłuższe, gorętsze  
pod lipą ciche pszczół brzęki,  
woń siana płynie powietrzem,  
z pól żniwne słychać piosenki,  
zakwitły malwy przed chatą…  
Lato na świecie! Już lato!  

Na niebie jaśnieje słońce,  
dni płyną, płyną miesiące…  
W sadzie już jabłko dojrzewa  
niebem sznur ptaków mknie długi.  
Liście się złocą na drzewach  
idą jesienne szarugi  
wiatr nagle drzewa gnie w lesie…  
Jesień na świecie! Już jesień!  

Na niebie jaśnieje słońce,  
dni płyną, płyną miesiące…  
Długie i ciemne są noce  
śniegową włożył świerk czapę  
śnieg w słońcu tęczą migoce  
i sople lśnią pod okapem,  
rzekę pod lodem mróz trzyma…  
Zima na świecie! Już zima!  

Na niebie jaśnieje słońce,  
dni płyną, płyną miesiące…  
Ze snu się budzi leszczyna  
i nową wiosnę zaczyna!  

 Czy udało Wam się zapamiętać, które pory roku są przedstawione wierszu? Co 
oznacza sformułowanie „płyną miesiące”? Jakie prace gospodarskie wykonuje się w 
ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie zimą?  
 
„Rok w domu i w przyrodzie” –proponuję  zabawę w klasyfikowanie.  prezentujemy 
dzieciom obrazki, np.: bocian z młodymi w gnieździe, bazie na wierzbie, przebiśniegi, 



wiosenny ogródek, truskawki, arbuz, maliny, porzeczki, borówki, czereśnie, jabłka, 
gruszki, śliwki, dynie, sople, bałwan, choinka itp. Dzieci określają z którą porą roku 
kojarzą się im te obrazki, i dlaczego. Układają obrazki przy odpowiednim napisie z 
porą roku.   zdjęcia charakterystyczne dla poszczególnych pór roku 
  
• Układamy wyrazy z pojedynczych liter ---- Alfabet np. wyrazy związane z 
Wiosną: młoda trawa, bociany, krokusy, stokrotki, nasiona  
  
• „W prawo, w lewo” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Prosimy aby 
dziecko wykonało, np: 4 kroki w lewą stronę, 2 podskoki do przodu 3 kroki w lewą 
stronę,  1 krok do tyłu itd. 
 

Na zakończenie proponujemy krótkie ćwiczenia gimnastyczne 
 
 
„Noszenie wody”. Dzieci naśladują pracę rolnika noszącego wodę w dwóch wiadrach 
Prostują się, patrzą przed siebie, wspinają się na palce i stają na całych stopach. Idą 
raz na piętach, raz na palcach.  
„Koszenie trawy”. Dziecko i rodzic stoją w parze , jedno  przyjmuje pozycję na 
czworakach, drugie obwiązuje je w pasie skakanką i prowadzi do wyznaczonego 
miejsca 
„Pług” . Dziecko czołga się pod ustawionymi w rzędzie krzesłami 
„Taczki”. Dziecko  klęka, podpiera się na rękach i wyciąga do tyłu wyprostowane, 
rozstawione nogi. Rodzic  łapie za kolana i unosi nogi  lekko do góry. W pozycji 
„taczki” pary muszą przejść na drugi koniec sali. W drodze powrotnej następuje 
zmiana ról.  
„Maszyny rolnicze”. Dzieci mogą głosem i ruchem naśladować te maszyny  
 

 

            Dzieciom i Rodzicom życzymy udanej zabawy 

                                             Serdecznie pozdrawiamy Dzieci i Rodziców 

                                                                 p. Basia i p. Renia 


