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Blok tematyczny: Praca rolnika

Temat: Siejemy rzeżuchę

1. „Czym nakarmię kota, a czym konia?” - pogadanka na temat pożywienia dla zwierząt.

Rodzic zadaje dziecku pytanie: Czy wszystkie zwierzęta możemy karmić w ten sam sposób? 

Zaprasza do wysłuchania wiersza H. Bechlerowej pt. „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował?”

„Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował?”

To jest Filik – kotek bury

Ma wąsiki i pazury. Dobry jest ten kotek Filik: 

chce, by wszyscy mleko pili. 

Stanął Filik przy kurniku. 

- Czy chcesz mleka, koguciku?

Lecz kogucik z kurką czarną

na śniadanie zjedli ziarno. 



Koło żłobu stoi konik. 

Filik ładnie się ukłonił. 

- Lubisz mleko? - Nie, ja rano

smaczny owies jem i siano.

Do królika kotek podszedł.

- Pij, pij mleczko, bardzo proszę!

Ale królik siadł pod drzewkiem:

- chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.

Przed gołąbkiem Filik staje, słodkie 

mleko mu podaje. 

    - Wypij mleczko sam, Filiku, ja mam

groszek w gołębniku.



Więc do krówki poszedł kotek. 

- Czy na mleko masz ochotę?

- Nie, Filiku, bo ja przecież jem zieloną

trawkę w lecie.

 Koło furtki kózka biała także mleka 

pić nie chciała.

- Zabierz sobie kotku dzbanek! Ja jem liście

kapuściane. 

 Poszedł kotek do motyla i dzbanuszek 

mu nachyla. Ale motyl tam na łące 

pije z kwiatka sok pachnący. 



Teraz kotek mleko niesie do wiewiórki 

w ciemnym lesie. 

Na sosence wiewióreczka gryzie 

orzech, nie chce mleczka.

     Wraca kotek. Koło płotka na ścieżynce 

jeża spotkał. 

Jeżyk woła go z daleka:

- Bury kotku, daj mi mleka!

O, bo jeże, tak, jak kotki, 

bardzo lubią mleczko słodkie. 

Rodzicu po przeczytaniu fragmentu wiersza zadaj następujące pytania:

- Co robił kotek?

- Jakie zwierzęta częstował mleczkiem?

- Co konik? Królik? Gołąbek? Krówka? Kózka? Motyl? Wiewiórka? Jeżyk?

2. „Moja uprawa” - zasianie rzeżuchy. Zapraszamy rodziców do wspólnego zasiania rzeżuchy. Dla

dzieci jest to niezwykle ważna aktywność, dzięki której będą mogli rozwijać umiejętność wnikliwej

obserwacji przyrody oraz będą budować wiedzę na temat cyklu rozwoju rośliny.

- „Co jest potrzebne roślinom do życia?” - próba odpowiedzi na pytanie na podstawie poniższej 

ilustracji:



3. „Żabie minki” - zabawa logopedyczna. Zachęcamy do wspólnego wykonywania różnych minek 

razem z żabką.

4. „Zwierzęta gospodarskie” - zapraszamy do wykonania wybranego przez was zwierzątka, 

mieszkającego na wsi. Poniżej znajdziecie inspiracje:



Propozycje zabaw na popołudnie: 

• „Co słychać na wsi?” - bajeczka edukacyjna 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831

• „Jakie mam klocki?  - zabawa matematyczna, sprawdzanie długości klocków, układanie 

klocków od najmniejszego do największego, od największego do najmniejszego itd. 

Klasyfikowanie klocków ze względu na kolor. 

• „Zagroda dla zwierząt wiejskich” - zabawa konstrukcyjna, budowanie z klocków zagrody 

dla zwierzątek żyjących na wsi. 

          

Pozdrawiamy, 
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