
TEMAT TYGODNIA: NA WSI 

 
Wtorek 05.05.2020 r. 

              Temat dnia: CZYM SIĘ ZAJMUJE ROLNIK? 

 

Cele szczegółowe: 

 lepi z plasteliny nadając jej określony kształt 

 rozpoznaje odgłosy zwierząt 

 używa liczebników porządkowych 

 wskazuje obiekt niepasujący do pozostałych 

 przelicza i rozdziela obiekty po tyle samo 

 odtwarza prezentowane ruchy 

 śpiewa piosenkę podczas zabawy muzyczno-ruchowej 

 wie, na czym polega praca rolnika 

 współdziała z innymi w zabawie 

 posługuje pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych 

Zadania na dzisiaj: 

1.Wytwory z plasteliny „Wiejskie podwórko” 

               

Ulep z plasteliny wiejskie zwierzątka.  

2.Zabawa słuchowa „Odgłosy zwierząt” – rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów 

Rodzic włącza nagranie z odgłosami zwierząt, a dziecko odgaduje jakie zwierzę je wydaje.  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


  

3.Zabawa utrwalająca liczebniki porządkowe „Która jest moja owieczka?” 

Policz ile jest obrazków z owieczkami. A ile jest owieczek na obu obrazkach? 

Na pierwszym obrazku policz owieczki i :  

- wskaż, która jest druga od lewej strony, 

- wskaż, która owieczka ma postawione uszy i patrzy w lewo  

- policz i wskaż, która jest odwrócona w prawą stronę.  

 

 
Na drugim obrazku policz owieczki i wskaż: 

- która owieczka ma tablicę 

- która owieczka na rogi 

- która owieczka stoi bokiem i patrzy w prawą stronę 

- a teraz znajdź moją owieczkę- uśmiecha się do Ciebie- która to wskaż ją. 

 

4. Co kto je? 

Na zmianę dziecko i rodzic zadają sobie pytania i na nie odpowiadają 

- Czy świnia je banany? Odp. NIE -  Świnia je ziemniaki, zboże 



- Czy krowa je kury? Odp. NIE – Krowa je trawę, siano. 

- Czy kot je myszy?   Odp. TAK – Kot je myszy. 

- Czy koza zjada zboże? Odp. NIE – Koza je trawę. 

ITD 

 

 

5.Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Czy wszystko do siebie pasuje?” 

Znajdź nie pasujący obrazek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

6.Zabawa ruchowa ze śpiewem „Rolnik sam w dolinie” 

Piosenka „ Rolnik sam w dolinie” 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę. 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko. 

Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka. 

Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka.. 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę. 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole       

Tabliczki mnożenia, ani podzielenia. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4 

  

7.Zabawa naśladowcza „Obowiązki rolnika” 
Rodzic czyta opowiadanie, a dziecko przedstawia ruchem ciała czynności wykonywane przez 

rolnika. 

Rolnik Roman wstał wcześnie rano, zjadł śniadanie, umył zęby, nałożył ogrodniczki                       

i wyszedł do swojego gospodarstwa. Najpierw otworzył drzwi kurnika, nasypał kurom paszy       

i dolał wody. Potem zebrał jajka do koszyka. Kolejnym przystankiem był chlew- mieszkanie 

świń. Tam również nasypał im jedzenia do koryta. Dalej przeszedł do krowy Mućki. Podał jej 

wczoraj ściętej, jeszcze zielonej trawy. U Mućki spędził trochę więcej czasu, bo musiał ją 

wydoić. Świeże mleko zaniósł do domu, nalał sobie do swojego ulubionego kubka i wypił.  

Po ciężkiej pracy rolnik Roman chwilę odpoczywał… 

 

 

8.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Skoczne żaby” 
Dziecko skacze jak żaba swobodnie po dywanie na hasło rodzica – „Bocian idzie” wskakuje 

do „kałuży”- np. wstążki, ułożonej w kształt koła, obręczy hula hoop, na poduszkę, co macie                  

w domu. 

9.Zabawa wyciszająca „Słuchamy...” 

Muzyka relaksacyjna do wysłuchania link: 

https://www.youtube.com/watch?v=h804QmhDusY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4
https://www.youtube.com/watch?v=h804QmhDusY


                                                                                  Życzymy miłego dnia                                     

oraz przyjemnego słuchania odgłosów natury 

Pozdrawiamy Wychowawczynie   
 


