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Blok tematyczny: Praca rolnika

Temat: Cały rok na wsi

1.  „Kolory  pór  roku”  -  nauka  rymowanek.  Ćwiczenie  pamięci  i  spostrzegawczości  poprzez

zabawę utrwalającą pory roku. Następnie zapraszamy do zabawy.

Rodzic szykuje cztery kolorowe kartki:  żółtą,  czerwoną, zieloną i  białą.  Kiedy rodzic pokazuje

jeden  kolor,  zadaniem dziecka  jest  powiedzenie  odpowiedniej  rymowanki  do  pory  roku,  która

kojarzy się z widzianym kolorem. 

• Zieloną łąką idzie wiosna, jest kolorowa i radosna. 

• Żółte słońce mocno świeci, to jest lato, drogie dzieci. 

• Czerwień liści dookoła, to już jesień do nas woła.

• Biało, biało, coraz bielej, to dzięki zimie jest weselej. 

2. „Stary Donald farmę miał” - zabawa przy piosence, utrwalenie słów i melodii piosenki.

3.  „Mam  dużo  pracy” -  zabawa  dydaktyczna  na  temat  pracy  rolnika  w  każdej  z  pór  roku.

Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku. 

Do zabawy wykorzystujemy cztery kolorowe kartki

z pierwszej zabawy. Rodzic zapoznaje 

dzieci z różnymi rodzajami prac 

w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku. 

CZERWONY – JESIEŃ 

Dni robią się coraz krótsze i należy się śpieszyć, by

ze wszystkim zdążyć. Trzeba zwieźć ostatnie zbiory,

zebrać owoce i zaorać pola. Jesień to czas zbiorów

ziemniaków, buraków a także czas zbiorów jabłek  

i gruszek w sadzie. W warzywniaku gospodyni ścina

kapustę i wyrywa marchewki. Rolnik wkrótce zaorze

pole i zasieje nowe zboże. 

BIAŁY – ZIMA 

Jest  zimno i  dni  są  krótkie.  Przyroda odpoczywa.

Zwierzęta  muszą być  trzymane  w  ciepłych

pomieszczeniach.  Rolnik  przycina  gałęzie  drzew  



i rąbie drwa na opał. Potem suszy je i składuje. Jest mróz i na łąkach nie ma już trawy. Krowy

zostają w oborze, a rolnik karmi je sianem. 

ZIELONY – WIOSNA

Trawa już się zieleni i zwierzęta wychodzą na łąkę . Zboża posiane jesienią już wzeszły i potrzebują

składników  odżywczych,  dlatego  rolnik  rozsypuje  na  polu  nawóz.  Wiosna  to  czas  narodzin.  

W gospodarstwie rodzą się: kurczęta, cielęta i źrebięta. 

ŻÓŁTY – LATO

Lato na wsi to czas żniw , 

czyli ścinania i zbierania 

zboża, sianokosów i wielu 

innych prac. Sąsiedzi 

pomagają sobie 

nawzajem. Gospodyni

 w warzywniku zbiera 

pomidory, fasolkę i sałatę. 

Zrywa się część 

najmniejszych jabłek, aby 

pozostałe były dorodniejsze.



4.  „Słoma i siano” -  porównywanie siana i słomy na podstawie ilustracji i filmu edukacyjnego

Rodzic pyta  dziecka,  czym różni  się  słoma od siana  (siano –wysuszona trawa,  pożywienie dla

zwierząt,  słoma  –  odpadowy  materiał  po  koszeniu  zboża,  siano  –  bardziej  miękkie,  słoma  –

szorstka, siano – zielone, słoma – żółta). 



SIANO 

SŁOMA



5..  „Wymarzony ogródek” -  wykonanie makiety z plasteliny. Zadaniem dzieci jest  na tekturce

stworzenie  ogródka  przy  pomocy  plasteliny.  Można  stworzyć  trawy,  kwiaty,  krzewy,  drzewa.

Ciekawym pomysłem będzie uzupełnienie ogródka o przyrodnicze elementy np. szyszki, patyki. 

Propozycje zabaw na popołudnie: 

• „W zagrodzie” – dzieci naśladują ruchy i głos danego zwierzęcia:

Piesek szczeka: Hau, hau, hau.
Kotek miauczy: Miau, miau, miau.

Kura gdacze: Ko, ko, ko.
Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.

Gąska gęga: Gę, gę, gę.
Owca beczy: Be, be, be.

Koza meczy: Me, me, me.
Indor gulgocze: Gul, gul, gul.
Krowa ryczy: Mu, mu, mu.
Konik parska: Prr, prr, prr.

A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.

• „Gospodarskie pojazdy”– zabawa dydaktyczna. Przygotowujemy dla dzieci różne figury 

geometryczne z papieru. Rodzic układa z figur traktor, kombajn, samochód. Dzieci próbują 

ułożyć figury tak samo. Następnie nazywają i przeliczają figury użyte do ułożenia kształtu. 

• „Jarzynowy wóz” - utrwalenie słów i melodii piosenki. 

          

Pozdrawiamy, 

Nauczycielki grupy XIV 


