
 
 

WTOREK 05.05.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: NA WSI 

TEMAT DNIA: „CZYM ZAJMUJE SIĘ ROLNIK?” (matematyczne + muzyczne) 

 

Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

• lepi z plasteliny nadając jej określony kształt 

• rozpoznaje odgłosy zwierząt  

• używa liczebników porządkowych  
• wskazuje obiekt niepasujący do pozostałych  

• odtwarza prezentowane ruchy  

• wie, na czym polega praca rolnika  

• współdziała z innymi w zabawie 

• posługuje pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych 

 
 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezje”.  

Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 

 
• Wytwory z plasteliny „Wiejskie podwórko” – zadaniem dziecka jest stworzenie z plasteliny 

wszystkiego co kojarzy mu się z wiejskim podwórkiem ;) 

 

• Ćwiczenia poranne zestaw III – powtarzamy przez cały tydzień 

 

• Zabawa słuchowa „Odgłosy zwierząt” – rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów  
https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0  

Rodzic włącza dziecku nagranie odgłosów zwierząt wiejskich. Zadaniem dziecka jest 

odgadnięcie jakie zwierze wydaje głos, który właśnie słyszy, a następnie naśladowanie tego 

odgłosu. 

• Zabawa matematyczna „Karmimy nasze zwierzątka” – ćwiczenie rozwijające logiczne 

myślenie 

 

                                

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0


 
 

• Zabawa utrwalająca liczebniki porządkowe „Która jest moja owieczka?” W tej zabawie 

zadaniem dziecka jest określenie w każdym rzędzie (zaczynając od lewej strony), która jest 

niebieska owieczka poprzez używanie liczebników porządkowych, np. w pierwszym rzędzie 

niebieska owieczka jest pierwsza. Proszę dopilnować aby dzieci wypowiadały się pełnym 

zdaniem ;) 

 

 
 

• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Czy wszystko do siebie pasuje?” Zadaniem dziecka 

jest odnalezienie i zaznaczenie w każdym rzędzie elementu, który nie pasuje do 

pozostałych. 

 

 
 



 
 

• Zadanie tekstowe „Głodny Reks”. W celu ułatwienia zadania dziecko może rysować i 

skreślać kiełbaski zjedzone przez Reksia lub dodawać na palcach. 

    

                                                                        

 

 Psiak Reksio jest bardzo głodny. Rolnik Marcin dał mu dwie kiełbaski do miski. Ile 

kiełbasek ma Reksio? 

 Jednak mały głodomór nie był zadowolony ;( Rolnik Marcin dołożył do jego miski 

jeszcze 2 kiełbaski. Ile kiełbasek ma teraz Reksio? 

 Piesek bardzo się ucieszył i szybko zjadł 3 kiełbaski. Ile kiełbasek zostało w misce 

Reksia? 

 Babcia Teresa nie wiedziała, że Reksio zjadł już część kiełbasek, które dostał od 

swego pana. Dołożyła mu do miski kolejne 4 kiełbaski. Ile kiełbasek jest teraz w 

misce Reksia? 

 

• Zabawa ruchowa rozwijająca pamięć „Popołudniowy taniec”. Zapraszam jak największą 

liczbę domowników do zabawy. Ustalamy kolejność. Zabawa polega na tym, ze w rytm 

muzyki każdy z uczestników wymyśla jeden nowy krok. Zadaniem pozostałych jest 

powtórzenie wykonanych kroków. Im dłużej się bawimy tym trudniej zapamiętać wszystkie 

kroki w poprawnej kolejności ;) Powodzenia  

 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza „Obowiązki rolnika”. Zabawę poprzedzamy rozmową na 

temat codziennych obowiązków rolnika, np. karmienie zwierząt, podlewanie warzyw, 

dojenie krów, itp. Następnie pokazujemy jedną z wymienionych wcześniej czynności. 

Zadaniem pozostałych uczestników zabawy jest odgadniecie jaką czynność wykonuje osoba 

pokazująca, a następnie naśladowanie tej czynności.  

 

 

 
Pozdrawiam i życzę miłego dnia  

Agnieszka Żemajduk 

 

  

 


