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PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA DZIŚ   

 

Tematyka tygodnia: Praca rolnika 
 
 

1. Pierwsze oznaki wiosny - zabawa w ruchu, ćwiczenia dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo 

 

2. „Rośliny zbożowe” – rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, 
oleistych i włóknistych – rodzic pokazuje dziecku 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).  Następnie prosi 
dziecko, by podzieliły rośliny na grupy. Dzieci próbują scharakteryzować 
rośliny należące do jednej grupy. R. 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). R. opowiada dzieciom o 
pochodzeniu nazwy roślin oleistych i włóknistych (produkcja oleju oraz 
wytwarzanie nici i włókien). 

Można posłużyć się filmem edukacyjnym: 
https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM 

 

ROŚLINY ZBOŻOWE 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iH2zc5tkHPo
https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM


a) jęczmień (taki długi, prosty) 

b) owies (rozgałęzienia) 

c) pszenica (składa się z ziaren, nieotoczonych niczym) 

d) żyto (długi) 

 

 

3. „Jak powstaje popcorn?” – Rodzic przynosi popcorn. Zadaje dziecku 

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).  

 

4. Zabawy ruchowe: 

 „Maszyny rolnicze” – dzieci stoją w rozsypce. Na sygnał R., np. traktor, 

kombajn, wóz z konikiem, naśladują maszyny rolnicze głosem i 

ruchem. 



 „Taczki” – dzieci ćwiczą w parze z rodzicem, dziecko w podporze 

przodem, nogi w rozkroku, rodzic  staje w rozkroku i łapie dziecko za 

kolana. Przemieszczają się do określonego miejsca.  

 
5. „Kukurydza” – praca plastyczna. /ZAŁĄCZNIK/ 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA POPOŁUDNIE: 

1. Zabawa manipulacyjna – oddzielenie ziaren kukurydzy od ziaren 

fasoli. 

 

2. Pokoloruj obrazek według kodu. /ZAŁĄCZNIK/ 

 

3. Zabawa matematyczna: liczenie figur  

https://kiddoland.pl/gry-jezyka-klujka/liczenie-figur 
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