
Propozycje działań edukacyjnych z dzieckiem 

Temat : PRACA ROLNIKA 

 

Wtorek 14. IV. 2020 

T: Na polu rolnika. 

 

1. „Konik”- gimnastyka buzi i języka wg I. Jackowskiej. 

Jedzie koń po bruku, stuka – stuku, puku Kląskanie językiem ze zmiana tempa. 

Konik woła iha – ha . Czy potrafisz tak jak ja? Powtarzanie iha –ha. 

Raz jedzie po woli, a raz galopuje. 

Ten dźwięk słyszy każdy, kto go naśladuje. Kląskanie językiem ze zmianą tempa. 

 

2. 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 zajadać 

porzeczki i maliny prosto z krzaka i leżeć na świeżym pachnącym sianie, 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. 

 

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

dziecko klaszcze w ręce. Jeśli jest ono fałszywe wstają i tupią. Fałszywe zdania mogą być np. 

takie: 

-Wieś jest większa od miasta. 

-Zima zbieramy z pola zboże. 

-Krowy jedzą cukierki i ciasto. 

-Traktor to maszyna do robienia naleśników. 

 -Jabłka rosną na grządce. 

-Gruszki rosną na polu. 

-Sad to miejsce, w którym rosną owocowe drzewa. 

-Marchewka rośnie w ziemi. 

-Ziemię na polu trzeba oraz oby była napowietrzona. 

-Rolnik ma lekką prace. 

-Zbiory to czas kiedy warzywa i owoce są dojrzałe i trzeba je zebrać. 

-Pogoda nie ma wpływu na plony. 

-Nawożenie ziemi wpływa na lepsze plony. 

-Buraki rosną na drzewach owocowych. 

-Wykopki to czas zbioru ziemniaków. 

-Konie lubią jeść marchew. 

-Maszyny rolnicze to zbędna rzecz. 



-Dojrzałe, zebrane owoce rolnik sprzedaje do skupu. 

-W przetwórni robi się gotowe sałatki i dżemy. 

 

4. Na wiejskim podwórku- zagadki słuchowe 

„Odgłosy zwierząt” 

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw 

„Odgłosy pojazdów, traktor i nie tylko” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M 

 „Odgłosy maszyn rolniczych” 

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

 

 

Środa 15. IV. 2020 

T: Polne rośliny – od buraka do lizaka 

 

1. Słuchanie opowiadania pt. „Tajemnica małego nasionka” J. Wasilewskiej 

„Było sobie ziarenko. Ziarenko było maleńkie i słabe. Bało się, że zjedzą je ptaki, albo polna 

myszka. Ale zaopiekował się nim ogrodnik, który był duży i silny. Chodził po ogrodzie z 

łopatą i kopał ziemię. Włożył ziarenko do świeżo skopanej ziemi. A tam pod ziemią było 

ciemno, ciepło i cicho. Teraz sobie pośpię – pomyślało ziarenko. Leżało spokojnie przez 

jakiś czas, aż nagle poczuło,że wokół zrobiło się mokro. Ach! To pewnie ogrodnik podlał 

ziemię! Rozzłościło się okropnie. Ze złości zaczęło się nadymać i pęcznieć tak mocno, aż 

pękło. Ale nic złego się nie stało. W miejscu pęknięcia pojawił się mały, biały kiełek. Małe 

ziarenko zaczęło szybko rosnąć. Ogrodnik podlewał je, a słońce ogrzewało swoimi 

promieniami i w niedługim czasie zamieniło się w piękny, kolorowy kwiat.” 

 

Odpowiadanie na pytania: 

• kto zaopiekował się ziarenkiem? 

• co zrobiło ziarenko w ziemi? 

• dlaczego się rozzłościło i co zrobiło ze złości? 

• co pojawiło się w miejscu pęknięcia? 

• co wyrosło z ziarenka? 

 

2.  Zabawa muzyczno-ruchowa „Koniki” 

https://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw
https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M
https://www.youtube.com/watch?v=_tMDtgyvGgo


https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 

 

3. Od buraka do lizaka – układanie historyjki obrazkowej składającej się z 4 obrazków. 

• Rolnik w polu zbiera buraki cukrowe. 

 

• Transport buraków traktorem do cukrowni. 

 

 

 

 

 

 

 

• Praca na linii produkcyjnej w cukrowni. 

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA


 

• W sklepie ze słodyczami. 

 

Źródło: Internet 

Rodzic pokazuje dziecku pomieszane obrazki. Prosi, aby dziecko uważnie im się przyjrzało, 

a następnie ułożyło w odpowiedniej kolejności. Następnie zadaniem dziecka jest 

opowiedzieć historyjkę obrazkową posługując się pojęciami: na początku, później, następnie, 

na końcu. 

 

4. Rozmowa o szkodliwości dużej ilości słodyczy, zwrócenie uwagi na wiele chorób, które 

wywołane są przez nadmierne spożywanie słodyczy tj. otyłość, choroby zębów, cukrzyca 

(wyjaśnienie, że nadmiar cukru w organizmie jest szkodliwy i powoduje złe samopoczucie) 

Rodzic zadaje pytanie: Czy jedzenie słodyczy jest zdrowe? 

 

 

5. „Od buraka do lizaka” – praca rolnika 



 https://www.youtube.com/watch?v=mxn-VJ1vcF8 

 

Czwartek 16. IV. 2020 

T: „Od ziarenka w polu do bochenka w przedszkolu” - jak powstaje chleb. 

 

1. Zagadka 

Upieczony w piekarni, pachnący i świeży. 

Zawsze podczas śniadania, na deseczce leży. 

Mama go pokroi, masłem posmaruje 

i pyszne kanapki z niego przygotuje./chleb/ 

Porozmawiajmy z dzieckiem o chlebie / z czym można go jeść, jakie są rodzaje chleba itp. 

 

2. Słuchanie opowiadania „Żyto i chleb” Czesława Janczarskiego. 

Ania poszła na spacer. Wzięła z sobą Uszatka. Szli ścieżką przez pole. –Spójrz- powiedział 

Miś – ile tu trawy rośnie na polu! Będzie można na niej fikać koziołki. – Koziołki będziesz 

fikał 

gdzie indziej – uśmiechnęła się Ania. – Tej trawy nie wolno deptać. To żyto. Będzie z niego 

chlebek. Miś nic nie odpowiedział, ale bardzo się zdziwił. Przecież chleb robi się z mąki, a 

mąka jest biała, nie zielona. Po drodze jechał wóz. A na wozie siedział dziadek Walenty. – 

Siadajcie – zaproponował Ani i Misiowi. Ania i niedźwiadek usiedli na worku. Co jest w tym 

worku? – zapytał Miś. – Żyto. Będzie z niego chlebek – powiedział dziadek i wyjął z worka 

garść złocistych ziarenek. Uszatek znów się zdziwił:, przecież chlebek robi się z mąki, a nie 

złotych ziarenek. 

Gdy Ania i Uszatek przyjechali do domu, Miś zaraz poprosił o kromkę chleba. Ach! Jak mu 

smakował chleb po spacerze! Jadł z apetytem i myślał: „Jak to jest naprawdę z tym chlebem? 

Jem go codziennie i nie wiem, czy zrobiono go z mąki, czy ze złotych ziarenek, czy też z 

zielonej trawy”? Podrapał się Uszatek w opuszczone uszko i zamyślił się głęboko: „Kto mi 

wytłumaczy to wszystko?” 

Pytania dotyczące opowiadania: 

- gdzie Miś chciał fikać koziołki? 

- jak zareagowała na pomysł Misia Ania? 

- dlaczego Ania nie pozwoliła skakać Misiowi po polu? 

- z czego robimy chleb? 

- nad czym rozmyślał Miś? 

https://www.youtube.com/watch?v=mxn-VJ1vcF8


- co pokazał Misiowi dziadek? 

 

3. Zachęcamy do oglądnięcia filmu „ Jak produkowany jest chleb” 

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA i powtórzenia kolejnych prac 

potrzebnych, by powstał chleb. 

 

4. Liczenie słów w podanych przez rodzica zdaniach przy pomocy patyczków / można 

zamiast patyczków wykorzystać np. wykałaczki , klamerki do bielizny ,klocki itp./ 

Chleb jest bardzo zdrowy. 

Kłosy są żółte jak słońce. 

Zboże rośnie na polu. 

Ziarno mieli się na mąkę. 

 

5. Zagadka 

Biały proszek w torebce, 

z ziarenek zrobiony. 

Będzie z niego pyszny 

chlebek upieczony. /mąka/ 

 Ile łyżek mąki mieści się w szklance? zabawa badawcza. Ważenie, odmierzanie, 

przesypywanie mąki - dzieci sprawdzają np. ile łyżek mąki mieści się w szklance , ile jest 

szklanek w jednym opakowaniu, ile waży opakowanie mąki itp. 

6. Praca plastyczna - formowanie z masy solnej różnego rodzaju pieczywa. 

Przepis na masę solną jest prosty: wystarczy, że połączysz ze sobą powyższe składniki. 

Zawsze stosuj proporcje 2 do 1, jeśli chodzi o mąkę i sól. Do szklanki mąki dodaj pół szklanki 

soli, a na 2 szklanki mąki - 1 szklankę soli. Do tej mieszaniny musisz dodać wodę, aby 

powstała łączna, zbita masa i łyżkę oleju/ . Wykonane z masy pieczywo wsadzamy do 

piekarnika na kilka minut i dziecko może się nim bawić. Można je też pomalować. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA


Piątek 17. IV. 2020 

T:  Maszyny rolnicze. 

 

1. Słuchanie wiersza: C. P. Tarkowskiego: „Traktor” 

Stoi traktor na podwórzu, 

zabłocony, cały w kurzu. 

Latem pełni ważną rolę, 

bo wyjeżdża często w pole. 

Ciągnie, orze i bronuje - 

bardzo ciężko tam pracuje. 

 

2. Oglądanie ilustracji traktora: Dzieci opisują wygląd pojazdu, jeśli mamy taką zabawkę w 

domu, 

możemy poprosić dziecko, by policzyło jego koła. Zadajemy pytania: Gdzie traktor stoi? 

Gdzie wyjeżdża latem? 

 

źródło: Internet 

 

3. „Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?” – rozmowa na temat pracy rolnika na 

podstawie obejrzanego filmu i doświadczeń dzieci.  

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE&feature=emb_title 

Kombajn zbożowy– jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od 

kłosów). 

Na polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika 

przygotowanego przez rolnika. 

Traktor - jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można 

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE&feature=emb_title


go wykorzystywać przy różnych pracach. 

 

4. Ćwiczenia syntezy słuchowej: „Co powiedziałam?” Rodzic dzieli słowa na sylaby np.  

rol-nik, tra-ktor a dziecko łączy słowa w całość i odgaduje: rolnik, traktor itp. 

 

5. Zabawy ruchowe: 

„Maszyny rolnicze” - dzieci stoją w rozsypce w pokoju, na hasło rodzica: „Traktor”, 

„Kombajn”, 

Wóz z konikiem” - dzieci naśladują ruchem i głosem maszyny rolnicze i przemieszczają się 

po pokoju. 

„Pług” czołganie pod krzesłami. Ustawiamy krzesła blisko siebie, dziecko czołga się pod 

nimi. 

 

 

 

 

Opracowały: Monika Dymek,  

Małgorzata Pachytel,  

Magdalena Czepiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


