
Temat: Wiosenne prace na wsi 
 

1. Zabawa Gdzie schowały się gąski?  

Dziesięć sylwet gęsi (lub inne zwierzęta) rodzic chowa w pokoju w różnych miejscach. Dzieci ich 

szukają. Po odnalezieniu określają miejsca ich schowania, posługując się odpowiednimi przyimkami 

(pod poduszką, za książką, przed drzwiami…). 

 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 10. 

 

Oglądanie strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Określanie, co to za prace. 

Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.  

Pole - Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie, a 

następnie siew i sadzenie roślin.  

− Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?  

− Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?  

Sad - W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drzewa, 

bielą wapnem ich pnie.  

− Dlaczego są wykonywane takie prace?  

Zwierzęta wiejskie - Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być 

dojone kilka razy dziennie. 

 − Czy praca rolnika jest łatwa? 

 

3. Zabawa bieżna – Koniki.  

Dzieci są konikami. Poruszają się przy akompaniamencie dowolnego instrumentu. Podczas przerwy 

w grze zatrzymują się i kopią: raz prawym, raz lewym kopytkiem, podczas biegu kląskają językiem, 

podczas kopania rżą: iiihahaha. 

 

4. Karta pracy, cz. 4, s. 11.  

Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Czytanie z rodzicem lub samodzielnie ich nazw. 

Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej niż w 

poprzednim.   

 

5. Ćwiczenia ruchowe z gazetą 

Dzieci kładą gazetę na podłodze, zwijają je po przekątnej w rulonik i przeskakują przez nie bokiem z 

jednej strony na drugą, od jednego końca do drugiego (ćwiczenie można urozmaicić. 

 

6. Ćwiczenia korektywne i uspokajające.  

Dzieci maszerują we wspięciu na palcach, z kulką z gazety na głowie, i przechodzą do siadu 

skrzyżnego.  

• W siadzie skrzyżnym – wykonują skręty głową w prawo, w tył i w lewo, w tył.  

• W siadzie podpartym, kolana mają rozchylone, kulki położone między stopami – podrzucają kulki 

stopami, chwytają rękami. 

 • W marszu, kulki trzymane w dłoni (prawej, lewej) – ćwiczenie oddechowe – wykonują wdech 

nosem i próbują zdmuchiwać kulki z dłoni. 



 

7. Burza mózgów -  Co można zrobić z tych produktów?  

Rodzic podaje nazwę produktu otrzymanego od zwierząt, a dzieci mówią, do zrobienia czego można 

go wykorzystać.  

Np. jajka – ciasto, kanapki, sałatka…  

mleko – ser, budyń, jogurt…  

pióra – poduszka, pierzyna…  

wełna – szalik, sweter, czapka… 

 

8. Zabawa – Gdzie kto mieszka. 

Rodzic mówi lub pokazuje obrazki domów zwierząt: budy, ula, stajni, obory, obrazki zwierząt: koni, 

krów, pszczół, psów. Dzieci tworzą pary.  

 

9. Utrwalenie piosenki tygodnia 

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

 

10. Praca plastyczna - kolorowanka 

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


 
 

 


