
PROPOZYCJE  DZIAŁAŃ  EDUKACYJNYCH  Z  DZIECKIEM  NA  

DNI  OD  30 III – 3 IV 20 r. 

GRUPA  III 

Temat: Praca  rolnika. 

 

 POWITANKI: 

- do wyboru, każdego  dnia można  wybrać  dowolną  powitankę 

 

 

1. „Głowa do głowy” – zabawa  w  parze  z  rodzicem 

 

Dziecko porusza się po sali w rytm muzyki. Rodzic zatrzymuje muzykę i podaje hasło, np. 

Witają się rączki, kolana, łokcie itp. Rodzic z dzieckiem witają się wymienionymi częściami 

ciała, np. podają sobie ręce, dotykają się kolanami. Po czym muzyka jest ponownie 

odtwarzana.   

 

Przykładowa muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo 

2. „Przywitanka – udawanka”  

(na melodię Krakowiaczek jeden) 

Witam  Cię  wesoło – dwa  razy  

Weźmy się za dłonie, udajmy słonie – tru tu.   

Weźmy się za głowę, udajmy  sowę – hu, hu. 

Złap się za kolana, udawaj barana – beee. 

Weźmy się za boki, udajmy foki – eeee. 

Tańczmy dziś wesoło i kręćmy się w koło.  

 

- Dziecko  ustawia  się w parze  z  rodzicem i tańczy  

 

4. „Powitalny taniec” 

(powitanka bez słów, bez melodii, tylko kroki) 

Dziecko maszeruje licząc do czterech. Na „raz”  pogłębia krok i mocniej tupie. 

Robi  4 kroki w prawą stronę – raz, dwa, trzy, cztery, 

4 kroki w lewą stronę – raz, dwa, trzy, cztery,  

porusza się do środka koła – raz, dwa, trzy, cztery,  

porusza się  do tyłu – raz, dwa, trzy, cztery. 

Na zakończenie podnosi  ręce do góry i mówi: Dzień dobry! 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo


 

30 III 20 r.  - poniedziałek 

 

1. Słuchanie opowiadania: 

Anna Dąbrowska - opowiadanie "Praca rolnika" 

 

Pewnego lata mała Aniela przyjechała do swoich dziadków na wieś. Była bardzo szczęśliwa, 

że może być ze swoją kochaną babcią, która piecze najpyszniejsze ciasta, może zrywać 

porzeczki i maliny prosto z krzaka, wąchać świeże, pachnące siano, głaskać krowy i konie. Po 

2 dniach Aniela zauważyła, że dziadek długo przebywa na polu i przychodzi bardzo 

zmęczony późnym popołudniem, a babcia wstaje wcześnie rano i ciągle coś robi. Przyszło jej 

też do głowy pytanie: - Dziadku jak to się dzieje, że rosną te wspaniałe owoce w sadzie i 

warzywa na polu? Dziadek odpowiedział: - Wisz dziecko, żeby były dorodne warzywa i 

owoce trzeba o nie dbać przez cały rok. Wczesną wiosną trzeba przekopać grządki w ogródku 

i przeorać pole. Robi się to po to, aby ziemia była spulchniona, napowietrzona i aby woda z 

deszczu mogła ją łatwo nawilżać. Potem kiedy złagodnieją mrozy można wysiewać niektóre 

bardziej odporne na spadki temperatury warzywa, a w późniejszym czasie resztę warzyw. Są 

to, np. ziemniaki, marchewka, buraki, pietruszka. Obsiać takie pole to długotrwała ciężka 

praca, całe szczęście, że żyjemy w czasach maszyn, które pomagają w pracy rolnika. Trzeba 

też nawozić ziemię aby rośliny były dorodne oraz pielić grządki by chwasty nie zabierały 

składników odżywczych i nie powodowały cienia. Warzywa i owoce dojrzewają w różnym 

czasie. Jeszcze podczas lata zbieram kapustę, marchew, , potem ziemniaki, a we wrześniu 

buraki, jabłka i gruszki z sadu. Zbieranie plonów to ciężka praca. Na ten czas zatrudniam 

osoby do pomocy, sam nie dał bym rady. Wiele warzyw, np. ziemniaki, marchew rosną w 

ziemi, trzeba je wyciągnąć, a nawet wykopać stąd nazwa „wykopki” na zbiór ziemniaków. 

Kiedy warzywa i owoce są już zebrane trzeba je posegregowań na te najlepsze, które chcę 

sprzedać do skupu, hurtowni czy przetwórni, używać we własnej kuchni. Potem na te mniej 

dorodne, które mogę dawać moim zwierzętom, np. konie chętnie jedzą marchewkę i jabłka, 

świnie lubią ziemniaki. Segregujemy też gatunkami. Posegregowane warzywa przeznaczone 

do sprzedaży trzeba powarzyć po 20 i 50 kg i wsypać do worków. A potem zawieść do 

odbiory czyli hurtowni warzyw lub przetwórni, w której warzywa się przerabia np. na gotowe 

sałatki, surówki, buraczki w słoiku. Stamtąd warzywa trafiają najczęściej do sklepów, 

restauracji, stołówek. A na końcu do naszych brzuszków. Kiedy sprzedam już owoce swojej 

pracy nawożę pole, aby ziemia była żyzna na przyszły rok. Warto się starać, ponieważ 

warzywa są bardzo zdrowe, a ludzie o tym wiedzą i coraz chętniej chcą je jeść. I tak to się 

kręci. W zimie można trochę odpocząć od pracy. Jednak codziennie trzeba zajmować się 

zwierzętami i przygotować maszyny na następne prace, które trzeba rozpocząć wczesną 

wiosną. - Oj dziadku, dziadku ty to masz ciężko. 

- Tak, mam, ale razem z babcią kochamy to co robimy. 

2. Rodzic  rozmawia  z  dzieckiem  na  temat  wsi: 

 Co to jest  wieś?  Opowiedz  mi  o  niej. 

 Czym zajmuje się rolnik? 



 Jakie warzywa były wymienione w opowiadaniu?  

 Czy praca rolnika jest trudna? 

 Jakie  obowiązki  ma  hodowca  zwierząt, jak  się  nimi  opiekuje? 

 Co  jedzą  zwierzęta  hodowane  w  gospodarstwie? 

 Co robi rolnik w każdej porze roku? 

3. Znajdź 8 różnic na obrazku: 

https://i.pinimg.com/564x/2b/f3/55/2bf355bac1faeb2d18f5b96fe845f334.jpg 

4. Wymień nazwy zwierząt na obrazku. Policz, ile jest wszystkich zwierząt, następnie ile 

jest ich krów, świń, kotów, psów, owiec, kogutów. Których jest najwięcej, a których 

najmniej? 

https://i.pinimg.com/564x/29/eb/26/29eb266b0b1ad2d916cf061eed8fe05a.jpg  

 

31 III 20 r. – wtorek 

1. ,,Rozmowy  zwierząt’’- dziecko  słucha  recytacji  wiersza  i  wykonuje  ćwiczenia  

logopedyczne – naśladuje  odgłosy  zwierząt 

,,Rozmowy  zwierząt’’- Barbara  Kosowska 

Mu, mu, mu, tak  krowa  muczy                            Baran  do  owcy  mówi: beee 

Kto cię  krowo  tak  nauczył?                                Czego  baran  od  niej  chce? 

Nikt  nie uczył  mnie  muczenia                            Powiedz  owco  ma  kochana 

Mówię  Mu  od  urodzenia,                                   Ile  mleka  dałaś z  rana? 

A  ponadto  daję słowo                                         Dałam  dzisiaj  dużo  mleka 

Jestem  bardzo  mleczną  krową                           Teraz  na  mnie  fryzjer  czeka 

 

Kukuryku,  Kukuryku                                          Źrebię w  stajni  mamy  szuka 

Co  się  dzieje  w  tym  kurniku/                          Rży,  kopytkiem w  ziemię  stuka 

Kura  jaja  wysiaduje ,                                          Gdzie  ta  mama  się  podziała? 

Kogut z  duma  spaceruje,  Pewnie  z  tatą w  świat  pognała 

Bo  za  chwilę  już  na  świecie                            Klacz  i  ogier  wnet  wrócili 

Ma  pojawić  się  na  dziecię.                               Na  wyścigach  konnych  byli. 

 

Tak  zwierzęta  rozmawiają 

One  tez  swój  język  mają. 

To  jest język  zagrodowy 

Kury, owcy  czy  też  krowy. 

 

2. Rozmowa  z dzieckiem  na  temat wiersza 

 Jakie  zwierzęta występowały  w  wierszu? 

 O  czym  rozmawiały  zwierzęta? 

https://i.pinimg.com/564x/2b/f3/55/2bf355bac1faeb2d18f5b96fe845f334.jpg
https://i.pinimg.com/564x/29/eb/26/29eb266b0b1ad2d916cf061eed8fe05a.jpg


 Czy  zwierzęta  rzeczywiście  mogą  ze  sobą rozmawiać? 

 Do  czego  służą  wydawane  przez nie odgłosy? 

 

3. Zapraszamy do  obejrzenia  filmiku  o  zwierzętach  wiejskich: 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 

- próby  naśladowania  odgłosów  zwierząt 

 

4. ,,Zagroda’’- zabawa  matematyczna   

Rodzic  może  rozłożyć  na  podłodze np.  szaliki  w  kształt  koła, a w  każdym z nich  1  

obrazek  przedstawiający  zwierzę, np.: kurę, konia, krowę, świnie. Wokół  szarf  rozkładamy  

obrazki  z wizerunkami  różnych zwierząt. Zadaniem  dziecka  jest  dopasowanie zwierząt  do  

odpowiednich  zagród.  Dziecko  liczy ilość  zwierząt  w  każdym  zbiorze (szaliku) w  

zakresie 10 – 5 latki, powyżej  10 – 6 latki . Dziecko  opowiada  o  wybranej zagrodzie (jakie  

zwierzęta  przebywają  w zagrodzie, jak wyglądają, czy  wszystkie są  takie  same, czym  się 

różnią). 

 
Źródło: Plac Zabaw. Sześciolatek. Przewodnik metodyczny cz.3 

 

 

5. ,,Bal  w zagrodzie’’- zabawa  ruchowa 

Dziecko  wybiera  jedno  zwierzę, które  będzie  naśladować  ruchami. Dziecko  może  

tańczyć np. jak  kura (w  przysiadzie, na  dwóch  nogach, machając  skrzydłami), jak  pies (na  

czworakach) itp. podczas  balu  na wiejskim  podwórku przy  dowolnej piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw


 

Muzyka: https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo 

 

 

1 IV 20 r – środa 

 

1. ,,Zwierzęta  w  zagrodzie’’- praca  plastyczna 

- kolorowankę  z  dowolnym szablonem  zwierzęcia zagrodowego, dziecko  wypełnia: 

kolorowym  papierem, wacikami  kosmetycznymi, watą, ścinkami  włóczki, tkanin, itp..  

 

- Świetną zabawą może być także zabawa w teatrzyk, z wykorzystaniem sylwet zwierząt 

wiejskich. Wycięte sylwety przyklejamy taśmą do patyczków po szaszłykach albo słomek. 

Dwa krzesła, a na nich zawieszony koc, posłuży za kotarę. Warto zaangażować rodzeństwo 

albo dziadków i wspólnie stworzyć przedstawienie pt.” Życie wiejskich zwierząt”.  

 

Sylwety zwierząt: https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-

kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-HgDY-89xL.html 

 

2. ,,Oglądanie  książek  o  zwierzętach’’ 

- dziecko  przegląda  książki  o  zwierzętach, odszukuje  te, które  mieszkają  w  

gospodarstwie. Rodzic  może skłonić  dziecko  do  refleksji  i  odpowiedzi  na  nietypowe  

pytania, np.: Dlaczego  krowa  jest  czarno – biała? Jak  myślisz? Dlaczego  koń  ma  kopyta,  

a  nie łapy? 

 

3. Słuchanie  wiersza Ludwika  Wiszniewskiego pt.; Wspólna  praca’’ 

 

Kwaknął kaczor 

raz i drugi: 

- Na podwórku 

widzę pługi... 

Kwa, kwa! 

 

Wróbel siedzi 

na stodole: 

- Już gospodarz 

jedzie w pole... 

Ćwir, ćwir! 

 

Zając przysiadł 

na ugorze: 

- Już gospodarz 

w polu orze... 

Hop, hop! 

 

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-HgDY-89xL.html
https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zabawa/zwierzeta-na-wsi-5-kolorowanek-do-druku-aa-Qoha-HgDY-89xL.html


Na płoteczku 

kogut pieje: 

- Już gospodarz 

w polu sieje... 

Ko, ko! 

 

Na topoli 

kraczą wrony: 

- Już koniki 

ciągną brony... 

Kra, kra! 

 

Teraz krzyczą 

wszyscy razem: 

- Oraliśmy 

z gospodarzem... 

Hej! hej! 

- rozmowa  z  rodzicem  na  temat  treści  wiersza 

 

2 IV 20 r. - czwartek 

1. ,,Dlaczego  rośliny  rosną? – burza  mózgu  podsumowana  w  formie  plastycznej 

- Zastanów  się, czego  potrzebują  rośliny,  żeby  rosnąć  i  się  rozwijać? 

Rysunek poglądowy: https://epodreczniki.pl/a/owoce-i-nasiona/DaquSQem6 

Rodzic  wspólnie  z  dzieckiem  rozmawia  na  ten  temat (proszę  dać  dziecku  się  

wypowiedzieć). Dziecko  wykonuje  plakat  NA TEMAT  ,,POTRZEBY ROŚLIN DO 

WZROSTU’’. Format A4 lub A3, może być szary papier. Wykorzystujemy dostępne nam 

materiały w domu i w czytelny sposób przedstawiamy rozwój rośliny.    

Dzieci  6 – letnie  mogą  wykorzystać  umiejętność  pisania. Rodzic  może  dziecko  wspomóc  

radą, wskazówką. Rozmowa  z  dzieckiem  o  wykonanej  pracy. 

2. ,,Zakładamy  uprawę  ziół’’- zabawa  badawcza 

- jakie  rośliny  może  uprawiać  rolnik? 

Wyszukanie  np. w  Encyklopedii, książce  o  roślinach, ilustracji  przedstawiających  te, które 

uprawia  rolnik 

- Co  to  są  zioła? Jak  wyglądają? 

- Do  czego  można  je  wykorzystać? 

Założenie  uprawy  ziół (z dowolnych nasion), a  jeżeli  nie  ma  możliwości  np. fasolka, 

groch. Zadaniem  dziecka  jest  codzienne  pielęgnowanie  roślinki, jak  również  narysowanie   

https://epodreczniki.pl/a/owoce-i-nasiona/DaquSQem6


ETAPÓW  WZROSTU ROŚLINKI POCZĄWSZY OD  NASIONKA 

 

3. ”Rolnik w polu” – masaż  wg. B. Gawrońskiej. Dziecko siedzi przed rodzicem, rodzic 

czyta tekst i wykonuje do niego odpowiednie ruchy na plecach dziecka. 

Rolnik w rano rusza w pole. Rodzic kroczy palcami obu rąk po plecach 

dziecka z dołu do góry. 

Orać pługiem czarną rolę. Rysuje linie równoległe do linii kręgosłupa 

z góry do dołu. 

Sieje zboże i buraki. Stuka palcami po całych plecach. 

Z których później są przysmaki. Lekko puka dłońmi w plecy dziecka. 

4. Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz?’ Rodzic mówi zdanie, jeśli jest ono prawdziwe, 

dziecko klaszcze w ręce. Jeśli jest ono fałszywe wstaje i tupie Fałszywe zdania mogą być np. 

takie: 

• Wieś jest większa od miasta. 

• Zimą zbieramy z pola zboże. 

• Krowy jedzą cukierki i ciasto. 

• Traktor to maszyna do robienia naleśników. 

• Jabłka rosną na grządce. 

 

3 IV 20 r. - piątek 

1. „Co  można  z  nich  zrobić?’’  

-  dziecko  podaje  propozycje  do  czego  można  wykorzystać  produkty,  które  są  dostępne  

w  domu, np.  jajka: kanapki, sałatka, ciasto; mleko: kakao, ser, budyń; wełna: sweter, 

czapka, rękawiczki  itp.  

Rodzic  zapisuje  na  kartce  podane  przez  dziecko  słowa  w  dwóch  kopiach ( na  jednej 

proszę  zapisać  wyrazy  z  odstępami  pomiędzy  literami). Dziecko  doskonali  umiejętność  

posługiwania  się  nożyczkami  podczas  rozcinania  wyrazów  na  poszczególne  litery. 

Dziecko  układa  wybrany  wyraz  z  liter, może  podskoczyć  na  jednej  nodze tyle  razy  ile  

liter  ma  wyraz. 

 

2. Wykonanie kanapek  z wykorzystaniem  produktów, o  których  była  mowa  w  

poprzednim  zadaniu 

3. Słuchanie wiersza  czytanego  przez  rodzica ,,Od  wiosny  do  wiosny’’ Hanny    

Zdzitowieckiej 

- wysłuchanie  utworu  z  zamkniętymi  oczami: Proszę,  wyobraź  sobie, co  takiego  dzieje  

się  na  świecie  opisanym  w  wierszu. Zwróć  uwagę,  jakie  pory roku  zostały  opisane  w  

wierszu. 



 

Od wiosny do wiosny 

 

Na niebie jaśnieje słońce, 

dni płyną, płyną miesiące... 

Z lodu uwalnia się rzeka 

i ze snu budzą się drzewa, 

ptaki wracają z daleka, 

będą wić gniazda i śpiewać. 

Sady zabielą się kwieciem... 

To wiosna! Wiosna na świecie! 

 

Na niebie jaśnieje słońce, 

dni płyną, płyną miesiące... 

Dni coraz dłuższe, gorętsze 

pod lipą ciche pszczół brzęki, 

woń siana płynie powietrzem, 

z pól żniwne słychać piosenki, 

zakwitły malwy przed chatą... 

Lato na świecie! Już lato! 

 

Na niebie jaśnieje słońce, 

dni płyną, płyną miesiące... 

W sadzie już jabłko dojrzewa 

niebem sznur ptaków mknie długi. 

Liście się złocą na drzewach 

idą jesienne szarugi 

wiatr nagle drzewa gnie w lesie... 

Jesień na świecie! Już jesień! 

 

Na niebie jaśnieje słońce, 

dni płyną, płyną miesiące... 

Długie i ciemne są noce 

śniegową włożył świerk czapę 

śnieg w słońcu tęczą migoce 

i sople lśnią pod okapem, 

rzekę pod lodem mróz trzyma... 

Zima na świecie! Już zima! 

 

Na niebie jaśnieje słońce, 

dni płyną, płyną miesiące... 

Ze snu się budzi leszczyna 

i nową wiosnę zaczyna! 

 

- wymień  pory roku, o  których  jest mowa  w  wierszu?   

- opisz  cechy  każdej  pory  roku 

- co  oznacza  ,,płyną  miesiące’’? 

- jakie  prace  gospodarskie  wykonuje  się  w  ogrodzie  lub  w  polu  wiosną, latem, jesienią, 

a  jakie  zimą? 

 



Dodatkowe  propozycje  do  wykorzystania 

 

1. ,,Maszyny  rolnicze’’ 

-dziecko  ogląda  film przedstawiajacy  pracę  rolnika  i  maszyny  wykorzystywane  przez  

niego  w  gospodarstwie (kombajn, prasę, traktor, bronę, motykę. grabie, łopatę, widły, kosę. 

Dziecko  dzieli  ich  nazwy  na  sylaby (5,6 – latki), i głoski 6 –latki- oznaczają  pierwszą  i  

ostatnią  głoskę  w  wyrazach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nhBm9se9M4o 

 

2. ,,Różne zboża’’ 

- rodzic  pokazuje  dziecku  dostępne  w  domu  ziarna  zbóż  np. mieszanka ziaren  dla  

ptaków, proso, żyto, owies, len, suszona  kukurydza, lub  inne  dostępne  nasiona. Dziecko  

wypowiada się  na  temat: co  to jest ?, czym  się rożni  między  sobą? a  jakie mają  cechy  

podobne? Do  czego  można  je  wykorzystać? 

 

Ilustracja ziaren zbóż: https://naogrodowej.pl/wp-content/uploads/2012/08/185.jpg 

 

3. ,,Rok  w  domu  i  w  przyrodzie’’ – zabawa  w  klasyfikowanie 

 

- dziecko  powinno  wcześniej  narysować  na  małych  karteczkach  elementy 

związane  z  różnymi  porami  roku 

 

- rodzic  układa  na  podłodze  np. 4 szaliki, każdy  z  nich  podpisuje  nazwą  jednej  pory  

wiosenny  ogródek, truskawki, arbuz, maliny, porzeczki, borówki, czereśnie, jabłka, gruszki, 

śliwki, dynie, sople, bałwan, choinka, itp. Dziecko  określa  z  którą  porą  roku  kojarzą  mu  

się te  obrazki  i  dlaczego. Dopasowuje  obrazki  do  danej pory  roku – układa  pod  nazwą  

w  szaliku.  

 

4. ,,Karmimy  kurki’’- zabawa  usprawniająca  aparat  mowy 

- dziecko  wycina  z  kartek  duże 3  koła  Niepotrzebne  fragmenty  papieru  tnie  na  

niewielkie  kawałki (wielkości  paznokcia  kciuka) – to  będzie  ,,pokarm  kurek’’. Za  

pomocą  słomki  dziecko przenosi   papierowe  ścinki  na  wycięte  duże  koła, przelicza,  

porównuje. 

5. Swobodne  zabawy  indywidualne  dziecka 

6. Poznanie piosenki  pt. ,,Gdacze  kura ko – ko – ko’’ z  repertuaru  Śpiewające  brzdące 

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

 

 

Opracowanie: Teresa  Klasa, Renata  Juras, Marta  Różycka 

https://www.youtube.com/watch?v=nhBm9se9M4o
https://naogrodowej.pl/wp-content/uploads/2012/08/185.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

