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PROPOZYCJE ZADAŃ I ZABAW NA DZIŚ 

Tygodniowa tematyka: Praca Rolnika 

 

1. Zachęcam do odtworzenia dzieciom filmu edukacyjnego - Co słychać na wsi?  

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

 

2. „Wieś i miasto” – szukanie różnic i podobieństw na podstawie zdjęć. Rodzic 

pokazuje dzieciom zdjęcia terenów wiejskich i miejskich. Prosi o wskazanie 

różnic i podobieństw. 

 

 

3. Praca z KP3.37a – poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie zdolności 

grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi.  

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


4. „Słoma i siano” – polisensoryczne porównywanie słomy i siana, czytanie 

globalne. Rodzic pyta dzieci, 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrazy ( siano, słoma ) dzielimy na sylaby, wyodrębniamy pierwszą i ostatnią 

głoskę w wyrazach. 

5. Praca z KP3.37b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, 

spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej, przeliczanie.  

6. „Do czego służy strach na wróble?” – pogadanka rodzic- dziecko, zadajemy 

dziecku pytania: Do czego służy strach na wróble na polu? Kogo ma odstraszać? 

Dlaczego odstrasza się ptaki z pól? Co takiego robią? Co wyjadają ptaki na polach? 

 



 

7. „Od ziarenka do bochenka” - opowieść ruchowo- naśladowcza połączona z 

ćwiczeniami artykulacyjnymi ( rodzic czyta opowieść i razem z dzieckiem ruchem 

naśladuje)  

- Pociąg: jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem ( ciuch, ciuch, ciuch 

naśladowanie odgłosów). Przekonamy się jak wygląda życie na wsi.  

- Konik: jedziemy na konikach do pana rolnika ( odgłos kląskania).  

- Praca rolnika: najpierw rolnik sieje zboże ( sieje je, sieje je, sieje je), deszcz pada 

na pole (kap, kap, kap ), potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk śpiewa 

(szszszsz). Słońce grzeje całe lato ( uf,uf, uf), nastała pora zbiorów, już na pole 

wyjeżdża kombajn ( wrrrr, wrrrrrr, wrrrrrr). Kombajn przesypuje ziarno na 

przyczepy ( szszszszsz ), rolnik wiezie ziarno ciągnikiem do młynarza ( wrrr, wrrrrr, 

wrrrrr).  

- Młyn: młynarz w młynie zmiele ziarna ( szerokie otwieranie ust i kręcenie 

szczęką), z ziaren powstaje mąka. Aaaa psik! Wpadła do nosków! Mąka jest 

gotowa, do piekarni jedziemy samochodem ( brum, brum, brum ). Nocą, kiedy 

dzieci śpią ( sen- chrapanie), piekarz piecze z mąki chleb i bułki ( naśladowanie 

ruchu wyrabiania ciasta). 

 - Piekarnia: z samego rana samochody ( brum, brum, brum ) z piekarni ruszają do 

sklepów, by dostarczyć pieczywo. Uwaga, jeszcze gorące ( parzy- dmuchanie), ale 

jak pięknie pachnie ( wąchanie- głęboki wdech i wydech). - Pociąg: wracamy 

pociągiem ( ciuch, ciuch, ciuch) do domu. 

 



PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA POPOŁUDNIE 

1.„Rolnik w polu” – masażyk. Dzieci siada za rodzicem. Najpierw Rodzic czyta tekst i 

wykonuje ruchy, które dziecko naśladuje, rysując wzory na plecach rodzica. Dzieci 

powtarzają tekst. Rolnik rano rusza w pole, - Dzieci kroczą palcami obu rąk po 

plecach z dołu do góry. Orać pługiem czarną rolę, - Rysują linie równoległe do linii 

kręgosłupa z góry do dołu. Sieje zboże i buraki, - Stukają palcami po całych plecach. 

Z których później są przysmaki. - Lekko pukają dłońmi w plecy kolegów.  

2. Karty pracy – policz, pokoloruj i dopasuj sylaby do obrazka(Załącznik nr.1) 

3. Praca plastyczna „myszka z siana” – dziecko wypycha koszulkę ( do segregatora) 

sianem i przewiązuje nitką tak, aby powstała myszka. Następnie dokleja ogonek z 

drucików kreatywnych (wg pomysłu), oczy i uszy z papieru ( kolorowego). 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie       

Monika Bojanowicz 


