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PROPOZYCJE ZADAŃ I ZABAW NA DZIŚ 

 
 

Tygodniowa tematyka: Praca Rolnika 

Temat: Polne rośliny 

 

 

 

1. Gimnastyka na wesoło: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

2. Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego na temat Roślin 

uprawnych. 

 

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

 

 

3. „Rośliny zbożowe” – rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, 

oleistych i włóknistych (wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania: 

oleiste, włókniste, okopowe, zbożowe) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


 
 

 

 

 



 

 

 

 

4. „Jak powstaje popcorn?"- wspólne przygotowanie popcornu ( rodzic-

dziecko). Zadajemy pytania dziecku: Kiedy najczęściej jemy 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). 

 



5. Ćwiczenia gimnastyczne: 

 

- Dziecko naśladuje pracę rolnika, który nosi wodę ze studni: sylwetka dziecka 

wyprostowana, patrzy przed siebie. Wspina się na palce i opada na całe stopy. 

Idzie na piętach i na palcach. 

 

- „Taczki” – dziecko ćwiczy z rodzicem lub jak ma z rodzeństwem w parze. 

Jedno w podporze przodem, nogi w rozkroku, drugie staje w rozkroku i łapie 

pierwsze zza kolana. Para przemieszcza się do końca pokoju i obiega stojak lub 

inną przeszkodę stojącą. 

 

- Maszyny rolnicze” – dziecko naśladuje maszyny rolnicze głosem i ruchem: 

traktor, wóz z konikiem, kombajn. 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA POPOŁUDNIE: 

 

1. „Rolnik sam w dolinie” – osłuchanie się z piosenką, zabawa taneczna do 

piosenki jeśli jest „NAS” więcej w domu(rodzeństwo), rodzice również mogą 

brać udział w zabawie: link do piosenki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4


Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek (×2) 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole. 

Tabliczki mnożenia ani podzielenia. (×2) 

  

Osoba, która jest serem, wchodzi do kółka i się przewraca. Ta osoba 

rozpoczyna zabawę od nowa – staje się rolnikiem. 

 

 

2. Praca plastyczna – kukurydza – dziecko rysuję kolbę kukurydzy żółtym 

flamastrem. 

Zielonym flamastrem dorysowuję łodygę i liście. Dziecko macza paluszek w 

żółtej farbie, robiąc odcisk, tworząc miejsce na ziarna kukurydzy. Wypełnia 

żółte pola prawdziwymi ziarnami kukurydzy ( można wykonać kukurydzę wg 

własnego pomysłu, wykorzystując materiały, które mamy dostępne w domu). 

Przykładowa praca: 

 

 

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

Najlepiej tę zabawę wykonać stosując chwyt pęsetowy. 
 

 

 

POZDRAWIAMY I ŻYCZYMY  WSPANIAŁEJ ZABAWY 


