
Kochane przedszkolaki!

Mamy nadzieję że miło spędziliście świąteczne dni. W tym tygodniu jeszcze nie spotkamy się w 
przedszkolu dlatego przesyłamy propozycję zabaw i aktywności na najbliższe dni. Temat tego 
tygodnia to: Praca rolnika. 

Jeżeli macie w domu zeszyty ćwiczeń zachęcamy do wykonania zadań związanych z 
gospodarstwem wiejskim. 

Wtorek 06.04. - Dzień w gospodarstwie

I. Na początek obejrzyjcie film edukacyjny  „Zwierzęta na wsi”. Link do filmu : 
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
A czy wy kiedyś byliście na wsi? Jeżeli tak to przypomnijcie sobie co Wam się najbardziej 
podobało? Jeżeli jeszcze nie byliście pomyślcie jak wyobrażacie sobie wieś. Porozmawiajcie o tym 
z rodzicami.  

II. Przeczytajcie razem z rodzicem wiersz „Rozmowy zwierząt” Barbary Kosowskiej. Postarajcie się
zapamiętać kolejność występowania zwierząt w wierszu.

Mu, Mu, Mu, tak krowa muczy 
Kto Cię krowo tak nauczył? 

Nikt nie uczył mnie muczenia 
Mówię Mu od urodzenia, 

A ponadto daję słowo 
Jestem bardzo mleczną krową

Baran do owcy mówi: beee 
Czego baran od niej chce? 
Powiedz owco ma kochana
 Ile mleka dałaś z rana? 

Dałam dzisiaj dużo mleka 
Teraz na mnie fryzjer czeka 

Kukuryku, kukuryku 
Co się dzieje w tym kurniku? 

Kura jaja wysiaduje, 
Kogut z dumą spaceruje, 

Bo za chwilę już na świecie 
Ma pojawić się ich dziecię. 

Źrebię w stajni mamy szuka 
Rży, kopytkiem w ziemię stuka 
Gdzie ta mama się podziała? 

Pewnie z tatą w świat pognała 
Klacz i ogier wnet wrócili, 

Na wyścigach konnych byli. 

Tak zwierzęta rozmawiają 
One też swój język mają. 
To jest język zagrodowy 

Kury, owcy czy też krowy.



Po przeczytaniu zachęcamy do zadania dziecku pytań dotyczących treści wiersza:
- Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 
- Czy zapamiętaliście w jakiej kolejności zwierzęta występowały w wierszu?
- O czym rozmawiały zwierzęta? 
- Czy zwierzęta rzeczywiście mogą ze sobą rozmawiać? 
- Do czego służą wydawane przez nie odgłosy? 

III. Zabawa ruchowa „Taczki”. Dziecko w klęku podpiera się obiema rękami, rodzic staje za nim i 
chwyta je za nogi – tak powstaje taczka, która jedzie od jednego końca pokoju do drugiego. 

IV. Oglądanie książek o zwierzętach. Poszukajcie w domu książki o zwierzętach. Odszukajcie 
zwierzęta, które mieszkają w gospodarstwie. Zachęcamy rodziców aby pokierowali zabawą, a 
dzieci do poszukiwania odpowiedzi np.:

– Znajdź zwierzę, które mieszka w kurniku.
– Znajdź duże zwierzę, które mieszka w oborze.
– Gdzie mieszka świnia?
– Czym żywi się krowa, świnia, owca?
– Jak nazywa się dziecko krowy, świni, konia?

IV. „Na wsi” - praca plastyczna – narysujcie na kartce wieś, którą znacie z własnych doświadczeń 
lub taką, którą oglądaliście w książce, a może wieś waszych marzeń? Technika dowolna – kredkami
lub farbami.

Środa 07.04. - Na polu

I. Na wiejskim podwórku jest wesoło, głośno i kolorowo, a gospodarz ma tam od samego rana 
bardzo dużo pracy. Obejrzyjcie dokładnie obrazek a następnie wysłuchajcie uważnie wiersza o 
pracy gospodarza.



              „Gospodarz”   Agata Giełczyńska

W gospodarstwie pracy wiele
w dzień powszedni i w niedzielę.

Pan gospodarz już od rana
przerzuca duży stóg siana.
Karmi kury, owce, krowę,

w wiadrach dla nich nosi wodę.
Traktorem wyjeżdża w pole,

słomę układa w stodole.
A gdy już skończona praca,
zmęczony do domu wraca.

Porozmawiajcie na temat przeczytanego wiersza. Wyjaśnijcie czym zajmuje się gospodarz na wsi. 
Pomocne będą poniższe obrazki oraz informacja na temat pracy rolnika zamieszczona pod 
obrazkami (rodzic może przeczytać informację dziecku lub sam opowiedzieć czym zajmuje się 
rolnik i dlaczego jego praca jest dla nas bardzo ważna):



Rolnik, to osoba, która uprawia ziemię. Przygotowuje ziemię do sadzenia, wysiewa nasiona, 
dogląda wzrostu roślin, pielęgnuje i zabezpiecza rośliny przed szkodnikami, zbiera plony i je 
sprzedaje. Praca rolnika jest ciężka, uzależniona od pory roku i od pogody. Rolnik musi wiedzieć, 
jaką ma glebę i co w niej najlepiej wyrośnie, jakich użyć nawozów i jakich maszyn do określonej 
uprawy. Rolnik korzysta w swojej pracy z różnych maszyn i pojazdów, takich jak ciągnik, kombajn,
siewnik, brona do spulchniania ziemi. Rolnicy dbają o to, aby ludzie mieli co jeść. Bez ich pracy 
nie byłoby chleba, mleka, surówek, makaronu, warzyw do zupy, cukru, oleju i oliwy, ketchupu i 
sosu pomidorowego. Rolnicy oprócz uprawy ziemi hodują także zwierzęta. W swoich 
gospodarstwach mogą hodować kury, krowy, konie, świnie, kaczki, indyki, króliki. Ponieważ 
zwierzętami trzeba zajmować się codziennie, rolnicy nie mają wolnej soboty ani niedzieli, a 
najwięcej pracy mają latem czyli w wakacje, bo wtedy dojrzewają plony. 

III. Zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego „Wędrówki Skrzata Borówki” odc. Pole. Link do
filmu: https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4 

IV. „Liczymy zwierzęta” – zabawa matematyczna. Przygotujcie dowolne liczmany (mogą to być 
nakrętki, patyczki, klocki). Poproście rodzica aby przeczytał Wam treść zadań, a wy dokonajcie 
obliczeń za pomocą liczmanów.

– W gospodarstwie były 4 kury i 5 kaczek. Ile ptaków było w gospodarstwie?

– Kura wysiadywała jajka. Najpierw wykluły się 2 pisklęta, chwilę później – 4 pisklęta, a po 
kolejnej chwili – jeszcze 1. Ile piskląt się wykluło? 

– Na łące pasły się 2 duże krowy i 1 mały cielak. Ile krów było na łące? 

– W stajni stały snopki siana: 1 pod drzwiami, 2 przy prawej ścianie, 4 przy lewej ścianie. Ile 
snopków siana stało w stajni?

–  W gospodarstwie pani Marysi są: 2 krowy, 3 kozy i 1 koń. Ile pani Marysia ma zwierząt?

–  Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu? 

– Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot. Ile zwierząt jest na podwórku?  

V. W gospodarstwie – kalamabury. Zachęcamy do zabawy całą rodziną w kalambury o tematyce 
„W gospodarstwie”. Ustalamy kategorię np. zwierzęta wiejskie lub czynności związane z pracą 
rolnika. Jedna osoba naśladuje ruchy pozostali odgadują. Miłej zabawy!

Czwartek  08.04. - Wiejskie produkty

I. Czy wiecie, że dzięki pracy rolników w naszych domach mamy wiele produktów spożywczych.
Bez ich pracy nie byłoby chleba, makaronu, cukru czy warzyw. Dzisiaj dowiecie się o tym jak
powstaje chleb. Pomocny nam w tym będzie film edukacyjny.:  https://www.youtube.com/watch?
v=itiyb5uyy_A

II. A co powstaje z mąki oprócz chleba, o którym było w filmie? W załączniku 1 znajdują się 
obrazki, obejrzyjcie je, wybierzcie te produkty, które powstają między innymi z mąki. Podzielcie 
ich nazwy na sylaby (np. ma-ka-ron, buł-ka)



III. Zabawy sensoryczne – wzory na mące. Razem z rodzicem przygotujcie tacę (może być też duży
płaski talerz). Nasypcie na nią trochę mąki i spróbujcie narysować palcem wskazującym różne 
wzroki, litery i cyfry. Pamiętajcie o posprzątaniu po skończonej zabawie :)

 

IV. Pokoloruj zgodnie z kodem – W załączniku 2 znajduje się karta pracy, należy ją wydrukować i 
pokolorować zgodnie z podanym kodem. Powodzenia!

V. Na zakończenie dzisiejszych aktywności rytmiczne zabawy ruchowe - 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo Wykonuj ćwiczenia zgodnie z poleceniem. 
Udanej zabawy!

Piątek 09.04. - Cztery pory roku w gospodarstwie

I. Zachęcamy do przeczytania wiersza  Od wiosny do wiosny Hanny Zdzitowieckiej. Podczas 
słuchania wiersza możecie zamknąć oczy i spróbować sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na 
świecie opisanym w wierszu.  Postarajcie się zapamiętać, jakie pory roku są w nim przedstawione. 

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! 

Po wysłuchaniu wiersza odpowiedzcie na pytania:
– Jakie pory roku są przedstawione wierszu?
– Co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”? 
– Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie

zimą? 

II. „Pory roku” - w załączniku 3 znajdują się obrazki przedstawiające pory roku. Jeżeli możecie 
wydrukujcie, jeżeli nie, obejrzyjcie je na ekranie. Dopasujcie poszczególne obrazki do 
odpowiedniej pory roku.

III. Ćwiczenia logopedyczne z motylkiem – w załączniku 4 znajduje się karta pracy – wykonujemy
opisane  ćwiczenie  logopedyczne  i  kolorujemy wybrany listek.  Jeżeli  nie  możecie  wydrukować
karty pracy – wykonajcie tylko ćwiczenia buzi i języka. 

IV.  Zagadki  z  zagrody  –poniżej  znajdują  się  zagadki  dotyczące  zwierząt  gospodarskich  i
domowych. Spróbujcie je odgadnąć.

– dobre ma zwyczaje, ludziom mleko daje (krowa);
– w nocnej ciszy łowi myszy (kot); 
– ma długie uszy i futerko puszyste, ze smakiem chrupie sałaty listek (królik); 
– dzięki niej na zimę masz czapkę i szalik, gdy pojedziesz w góry, ujrzysz ją na hali (owca); 
–  o ziarenka prosi, pyszne jajka znosi (kura);
–  w przytulnym kurniku, krzyczy: „Kukuryku!” (kogut); 
– gdy wychodzisz z domu, on na ciebie czeka, kiedy wrócisz znowu, cieszy się i szczeka (pies); 
– cztery kopytka, rogi i bródka, zjadła całą kapustę z ogródka (koza). 

V. Prawda czy fałsz?  –  zabawa podsumowująca  wiedzę  zdobytą  podczas  mijającego  tygodnia.
Rodzic czyta zdania, a wy oceniacie czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Propozycje zdań:

– Rolnik to osoba, która pracuje w cyrku.
– Rolnik musi znać się na uprawie roślin. 
– Obora to budynek gospodarstwa wiejskiego, w którym mieszkają krowy. 
– Kaczki mieszkają w kurniku. 



– Młode psa to szczenię. 
– Kura znosi jajka. 
– Świnia jest wszystkożerna. 
– Kury mają pazury. 
– Piekarz produkuje żółty ser . 

Drodzy Rodzice! 

W codziennych sytuacjach możecie Państwo zwracać uwagę na pochodzenie spożywanych 
produktów. Zachęcamy do zabaw w wysłuchiwanie głosek w słowach, zabaw w przeliczanie i 
dodawanie na przedmiotach codziennego użytku, a także klasyfikowanie przedmiotów ze względu 
na podaną cechę. Warto porozmawiać na temat znaczenia pracy rolnika.

Pozdrawiamy serdecznie!


