
TYGODNIOWA TEMATYKA 

PRACA ROLNIKA 

 

WTOREK 06.04.2021r. 

 

TEMAT: NA POLU 

 

1. Ćwiczenia poranne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A- Ręce do góry 

https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8- Lubimy się ruszać 

2. „Wieś i miasto” – szukanie różnic i podobieństw na bazie zdjęć Filmik edukacyjny: wieś i miasto 

https://www.youtube.com/watch?v=RKxwNYHxgmM Dzieci wspólnie z rodzicami oglądają film 

edukacyjny. Następnie rodzic zadaje dziecku pytania: Czym różni się miasto od wsi? Jakie 

zwierzęta mieszkają tylko na wsi? Jakie zwierzę możemy spotkać w mieście? 

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

budowanie wypowiedzi. 

4. „Słoma i siano” –  porównywanie słomy i siana, czytanie globalne. Rodzic wprowadza do 

czytania globalnego wyrazy: siano i słoma. 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). 

                                                   

SIANO          SŁOMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

koordynacji wzrokowo-ruchowej, przeliczanie 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


6. „Do czego służy strach na wróble?” – rozmowa kierowana. Rodzic zadaje dzieciom 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. „Myszy z siana” – praca plastyczna. Do wykonania pracy są potrzebne koszulki do 

segregatorów, siano, druciki kreatywne, klej, nożyczki i papier kolorowy. Dzieci wypychają 

koszulki sianem         i przewiązują nitką tak, by powstały myszki. Następnie doklejają ogonki z 

drucików kreatywnych, oczy i uszy z papieru. (koszulki do segregatorów, siano, druciki 

kreatywne, kleje, nożyczki, papier kolorowy). 

 

ZABAWY NA POPOŁUDNIE 

1. „Od ziarenka do bochenka” – opowieść ruchowo-naśladowcza połączona z ćwiczeniami 

artykulacyjnymi: 

– Pociąg: Jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem (ciuch, ciuch, ciuch – naśladowanie 

odgłosów, dzieci tworzą pociąg). Przekonamy się, jak wygląda życie na wsi… 

– Koniki: Jedziemy na konikach do pana rolnika (odgłos kląskania). 

 – Praca rolnika: Najpierw rolnik sieje zboże (siejeje, siejeje, siejeje), 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 wjeżdża kombajn (wrrrr, wrrrrrrr, wrrrrrr). Kombajn 

przesypuje ziarno na wozy (szszszszsz), rolnik wiezie ziarno ciągnikiem do młynarza (wrrrr, 

wrrrrr, wrrrr) 



– Młyn: Młynarz w młynie zmiele ziarnka (szerokie otwieranie ust i kręcenie szczęką), z ziaren 

powstanie 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) 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 przedszkola. 

 

2. Zgaduj-zgadula 

Zagraj z dzieckiem w prostą grę. Pozwól dziecku trzymać w dłoniach od 2 do 10 przedmiotów i 

potrząsać nimi (monety, guziki lub inne małe przedmioty, które przy potrząsaniu powodują 

hałas). Potrząsając nimi dziecko powie: „Zgadnij, ile ich mam!” Trzeba zgadnąć, iloma 

przedmiotami dziecko potrząsa (sądząc po odgłosie). Następnie ty potrząsaj przedmiotami, a 

dziecko niech zgaduje. Po każdej zgadywance sprawdź, ile było przedmiotów licząc je. 

 

3. . Malowanie obrazu „Pejzaż wiejski”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


