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TEMAT:  PRACA ROLNIKA- POLNE ROŚLINY 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ 

CELE OGÓLNE: doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących 
na polu; doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej 
 

1. Układanie kompozycji z mozaiki geometrycznej – rozwijanie u dzieci pomysłowości, 
wyobraźni przestrzennej i inteligencji wizualno-przestrzennej 
2. „Rośliny zbożowe” – rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, oleistych                        
i włóknistych – klasyfikacja, opisywanie, logiczne myślenie, czytanie globalne. 
Rodzic przynosi zdjęcia lub naturalne okazy roślin zbożowych (np. żyto, pszenica, owies, 
kukurydza, jęczmień), roślin okopowych (buraki, ziemniaki, marchew, rzepa), oleistych 
(słonecznik, len, rzepak) i włóknistych (len, konopie). Rodzic prosi dzieci, by podzieliły rośliny 
na grupy. Dzieci próbują scharakteryzować rośliny należące do jednej grupy. Rodzic pyta, 
czym różnią się od siebie rośliny zbożowe (kwiaty zbóż i owoce mogą tworzyć kłos, kolbę lub 
więch). Dzieci zastanawiają się nad nazwą „rośliny okopowe” (okopuje się je podczas 
sadzenia, a następnie wykopuje z ziemi). Rodzic opowiada dzieciom o pochodzeniu nazwy 
roślin oleistych i włóknistych (produkcja oleju oraz wytwarzanie nici i włókien). Na koniec 
Rodzic wprowadza wyrazy globalne do czytania: oleiste, włókniste, okopowe, zbożowe.  
• rośliny zbożowe, okopowe, oleiste i włókniste (naturalne okazy lub zdjęcia) oraz ich nazwy 

oleiste  
włókniste  
okopowe  
zbożowe 
3. Zabawa ruchowa – Rodzic układa nazwy roślin w hula hoop. Każdemu dziecku przydziela 
zdjęcie jednej rośliny. Przy włączonej dowolnej muzyce dzieci biegają po sali. Gdy muzyka 
cichnie, szukają koła z nazwą, która pasuje do ich zdjęcia. Następuje zamiana zdjęć                       
i ponowna zabawa.  
• hula hoop, zdjęcia roślin, CD 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 
4. „Jak powstaje popcorn?” – poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej kukurydzy i jej 
wykorzystania. Rodzic przynosi popcorn. Zadaje dzieciom pytania: Kiedy najczęściej jecie 
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) 
 • popcorn 
5. „Kukurydza” – praca plastyczna. Dzieci rysują kolbę kukurydzy żółtym flamastrem. 
Zielonym flamastrem dorysowują łodygę i liście. Maczają paluszek w żółtej farbie, robią 



odciski, tworząc miejsce na ziarna kukurydzy. Wypełniają żółte pola prawdziwymi ziarnami 
kukurydzy. 
 • kartki, flamastry, żółta farba, ziarna kukurydzy 
6.  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 30: 
–„Noszenie wody” – Rodzic wydaje polecenie: W prawo zwrot, rozdaje laski gimnastyczne 
(lub kije) i pomaga włożyć laskę między łopatki. Dzieci naśladują 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. 
 • laski gimnastyczne lub kije 
–„Taczki” – dzieci ćwiczą w parach (lub z Rodzicem), jedno w podporze przodem, nogi w 
rozkroku, drugie staje w rozkroku i łapie pierwsze za kolana. Pary przemieszczają się do 
końca sali i obiegają stojak. Następuje zamiana ról. 
–„Maszyny rolnicze” – dzieci stoją w rozsypce. Na sygnał Rodzica., np. traktor, kombajn, wóz 
z konikiem, naśladują maszyny rolnicze głosem i ruchem. 
7. Rolnik sam w dolinie – .słuchanie piosenki z internetu. 
Można pobawić się przy piosence. Dziecko jest rolnikiem i zaprasza do zabawy zgodnie ze 
słowami piosenki inne postaci: żonę, nianię, kotka…, które zastąpione mogą być pluszakami.  
Gdy rolnik ma wybrać żonę sięga po dowolnego pluszaka i przez chwilę z nim tańczy                       

a następnie odkłada na podłogę, następnie wybiera nianię z którą tańczy i odkłada ją na 

podłogę. Zabawę kontynuujemy aż rolnik wybierze wszystkie wymienione w piosence 

postaci. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEozHFo2cRY 

Rolnik sam w dolinie  

muz. i sł. Tradycyjne 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEozHFo2cRY


Tabliczki mnożenia ani podzielenia. (×2) 

PROPOZYCJE ZABAW POPOŁUDNIOWYCH 

 

1. Zabawa manipulacyjna – oddzielenie ziaren kukurydzy od ziaren fasoli. 

 • ziarna kukurydzy i fasoli 

2. „Kukurydziane mozaiki” – zabawa plastyczna. Rodzic zabarwia kolorowymi barwnikami                       

w płynie ziarna kukurydzy. Dzieci przyklejają kolorowe ziarenka kukurydzy do kartki i tworzą 

kukurydziane mozaiki. 

 • kartki, kolorowe barwniki, ziarna kukurydzy, kleje 

Pozdrawiam cieplutko i życzę dobrej zabawy   


