
                                                       PRACA ROLNIKA
                                                  ( 11.05.2020 – 15.05.2020 )

1.) Zabawa ruchowa ortofoniczna do piosenki

 Cel: rozwijanie słownictwa, ćwiczenia słuchu fonemowego, rozwijanie koncentracji uwagi

STARY DONALD FARMĘ MIAŁ 

Stary Donald farmę miał, ija, ija, oł!
I na tej farmie świnke miał ija, ija, oł!
Świnka kwi, kwi tu 
i kwi, kwi tam...

W kolejnych zwrotkach dzieci naśladują krowe, psa,  kury,  kaczki,  gąski,  kota,  konia,  owce. Po
wysłuchaniu  piosenki  proszę,  aby  dziecko  wymieniło  zwierzęta  usłyszane  w  piosence.  Ile
zapamiętało? Poniżej link do utworu muzycznego: 

https://www.youtube.com/watch?v=yit7PlRN7Yg

Po wysłuchaniu piosenki, proszę aby dzieci podzieliły na sylaby i na głoski następujące wyrazy:

PIES, KURA, KACZKA, GĘŚ, KOŃ, OWCA, KOT, KROWA, ŚWINIA

2.) Zabawa naśladowcza "Praca rolnika"
 
 Cel:  doskonalenie  koordynacji  słuchowo  –  ruchowej  i  wzrokowo  –  słuchowej,  rozwijanie
sprawności i różnorodnych form ekspresji ruchowej. 

Rodzic  opowiada  historię,  natomiast  dziecko  naśladuje  wszystkie  wskazane  czynności  lub
zwierzęta występujące w opowiadaniu. 

Praca rolnika 

Emilia Raczek

      W  wiejskiej  zagrodzie  praca  wre  od  świtu.  Gospodarz  skoro  świt  wstał,  by  zająć  się
zwierzętami.  Najpierw wszedł  do chlewika,  gdzie  w wielkich kotłach mieszał  paszę dla świnek,
nalewał wodę do zbiorników i poidełek.  Wielkimi widłami poprzenosił  do boksów belki  słomy i
siana.  Następnie  poszedł  do  stajni,  gdzie  wsypał  owies  dla  koni  i  oczywiście  nalał  wodę  do
zbiorników. Nanosił  również z kopy obok – świeżego siana. Na koniec poszedł do obory,  gdzie
czekały na niego już krowy. Stały i muczały, a on najpierw nakarmił je i wziął się do dojenia. Trzeba
było dojść do każdej i na małym stołeczku usiąść obok niej. Obiema rękoma chwycił wymiona i
zaczął doić krowę. Do wiaderka zaczęło płynąć ciepłe mleko.
         Następnie gospodarz zjadł szybko śniadanie i wyprowadził z garażu traktor. Doczepił do
niego pług i  wyruszył  w pole.  Tam zaorał  i  zbronował całe pole równiutko,  rządek po rządku.
Następnie w wielkie wiadro wsypał ziarno i zaczął siać – chodząc po polu w jedną i w drugą stronę.
Przyjechał do domu, zjadł obiad i wyszedł do stodoły, gdzie musiał poprzestawiać z miejsca na

https://www.youtube.com/watch?v=yit7PlRN7Yg


miejsce  bardzo  ciężkie  worki  z  paszą  dla  zwierząt.  Zaczęło  zmierzchać,  znowu  doglądał  swo
dobytek: krowy, konie, świnki, kury oraz kaczki. Wieczorem po kolacji mógł nareszcie odpocząć. 

3.) Maszyny i urządzenia rolnicze, które pomagają rolnikowi w uprawie ziemi

 Cel: doskonalenie wiedzy na temat maszyn i urządzeń pomocnych rolnikowi w polu

Przed pokazaniem zdjęć i filmów, proszę zapytać dziecko na czym polega praca rolnika? Czy 
dziecko zna jakieś maszyny, które pomagają rolnikowi w jego pracy?

Pierwsze zdjęcie przedstawia traktor, czyli inaczej ciągnik rolniczy. Jest to pojazd mechaniczny 
przeznaczony głównie do celów rolniczych. Rolnik używa traktora do prac polowych oraz 
transportowych. 

Kolejne zdjęcie przedstawia traktor, który posiada opryskiwacz. Takie urządzenie stosuje się do 
opryskiwania upraw, w celu ochrony roślin z wykorzystaniem środków chwastobójczych, 
zwalczających owady i pasożyty. Stosuje się go również w celu nawożenia upraw. 



Trzecie zdjęcie przedstawia siewnik. Służy on do rozsiewania ziarna na polu. 



Na następnej fotografii możemy zobaczyć prase, która służy do zbierania siana, słomy lub zielonki 
z wałów oraz prasowania podebranego materiału i wiązania go w bele lub wiązki. 



Kolejnym narzędziem niezbędnym w pracy rolnika jest pług. Służy on do przekopywania ziemi, 
aby ta była odpowiednio przygotowana pod uprawę.

Następne zdjęcie przedstawia kombajn zbożowy.  Jest to maszyna służąca rolnikowi do ścinania i 
zbioru zbóż. Kombajn jest maszyną służącą do jednoczesnego koszenia, młócenia ( czyli 
oddzielenia ziarna od kłosa ) i transportu zboża. 



Ostatnie zdjęcie przedstawia silosy. Są to budowle przeznaczone do składowania materiałów 
sypkich. W takich silosach możemy przechowywać ziarno. 

Na koniec można obejrzeć krótkie filmy ukazujące maszyny rolnicze

https://www.youtube.com/watch?v=LzcSm9KrnVA

https://www.youtube.com/watch?v=VjmDb7CJeOw

https://www.youtube.com/watch?v=OOZoQBv-a8E

4.)  Dyktando matematyczne utrwalające kierunki 

 Cel: utrwalenie kierunków, doskonalenie przeliczania w zakresie 8 i więcej

Rodzic prosi dziecko, aby wykonywało czynności dokładnie tak, jak wskazuje rodzic. 

1.)  Idziemy 8 kroków do przodu. Teraz 3 kroki w lewą stronę. Teraz 8 kroków do tyłu. Teraz 5
kroków w prawą stronę.  Prawą ręką dotykamy lewego kolana. Lewym kolanem dotykamy podłogi.
Prawym łokciem dotykamy do lewego kolana. 
2.) Idziemy 6 kroków do tyłu. Teraz 4 kroki w lewo. Teraz 9 kroków w prawą stronę. Teraz 2 kroki
do tyłu a następnie 7 kroków w prawo. Lewym  łokciem dotykamy prawego kolana. Prawą ręką

https://www.youtube.com/watch?v=OOZoQBv-a8E
https://www.youtube.com/watch?v=VjmDb7CJeOw
https://www.youtube.com/watch?v=LzcSm9KrnVA


dotykamy lewego ucha. 

5.) Gimnastyka buzi i języka 

Cel: usprawnianie aparatu artykulacyjnego i kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

Proszę, aby dziecko powtórzyło wierszyki za rodzicem:

1.) Wąską dróżką, blisko rzeczki           2.) Rzecze żuk do żuka:
traktor jeżdzi na wycieczki.                   " Czego pan tu szuka? - może pożywienia?
Podróżować bardzo lubi,                       rzepy, żołędzi, rzodkiewek,
nigdy jeszcze się nie zgubił.                   a może jarzębiny czerwonej ?"
                                                               " Nie, ja szukam narzeczonej".

3.) Szara myszka w szafie mieszka        4.) Przyszedł baran do barana
a na imię ma Agnieszka.                         I powiada: " Proszę pana nogi bolą mnie od rana,
Ma w szufladzie trzy koszule,                 pan mnie weźmie na barana."
kapelusze, szelki, sznurek.                      Baran tylko głową kręci:
Grywa w szachy, pisze wiersze,             " Nosić pana nie mam chęci.
tuszem robi szlaczki pierwsze.               Ale znam pewnego wilka,
Chętnie szynkę je i groszek,                  który nosił razy kilka".
kaszę, gulasz, gruszek koszyk.              Trwoga padła na baranów:
                                                              " Dobrze nad tym się zastanów,
                                                              wiesz, co było swego czasu?
                                                              Nie wywołuj wilka z lasu".
                                                              Baran słysząc to zbaraniał,
                                                              baran dłużej się nie wzbraniał,
                                                              i choć rzecz to niesłychana,
                                                              wziął barana na barana. 

6.) Praca z wierszem

 Cel: wzbogacanie słownictwa, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

Od buraka do lizaka

autor nieznany 

Cukrowa wata, cukrowa wata
Kręconą w bębnie kupuje tata.
Ja lubie watę, lubi też osa
Cukrowe nitki cieńsze od włosa.
Lecz nie wie osa, ja nie wiem też,
Skąd wziął się cukier. A czy Ty wiesz?
Rośnie na polu burak cukrowy,
Długo dojrzewa, aż jest gotowy.
Trzeba buraki z ziemi wyrwane
Zwieść do fabryki cukrownią zwanej.



Tam się je myje, kroi, szykuje
I coś jak kompot przygotowuje.
Na samym końcu z tego kompotu
Jest wreszcie cukier. Tyle kłopotu 
Ma mnóstwo ludzi z takim burakiem,
Byś mógł się cieszyć jednym lizakiem. 

Prosze, aby po przeczytaniu wiersza, rodzic zadał dziecku następujące pytania: 
Z czego się robi lizaki i watę cukrową?; Z czego się robi cukier? ( z buraków cukrowych i trzciny
cukrowej ); Jak się nazywa fabryka, która produkuje cukier?; Kto produkuje buraki cukrowe?; Czy
znasz jakieś inne buraki? ( pastewny, ćwikłowy, czerwony inaczej korzeniowy ); Do czego służą
buraki pastewne? ( są wykorzystywane na paszę dla zwierząt ); Do czego służą buraki czerwone?
(  można  z  nich  zrobić  barszcz  czerwony,  sok,  surówkę  ).  Poniżej  ilustracje  rożnych  rodzajów
buraków: 

7.) Słuchanie opowiadania

 Cel: wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego 

Słodka opowieść

Alicja Cholewa

Wpadłem na chwilę do Marty. Dostała nowe puzzle i nie mogła sobie poradzić z ich ułożeniem.
Postanowiłem jej pomóc i z chwili zrobiła się godzina. Piliśmy herbatę owocową. Pachniała lasem
i malinami. Właśnie kończyliśmy układanie, kiedy do pokoju weszła mama Marty. 
– Kto rozsypał cukier? – zapytała, podchodząc do stołu, i po chwili zaczęła zgarniać z obrusa białe
kryształki.
 – No tak, jak zwykle nie ma winnego – mrugnęła do nas wesoło. 
– Oj mamusiu, wysypało się – tłumaczyła Marta. 
– No właśnie wysypało się – wtórowałem.
– Teraz cukier jest  tani,  ale kiedyś dawno temu, jedli go tylko bardzo bogaci ludzie – wtrąciła
mama. 
– Naprawdę? – zapytaliśmy prawie równocześnie. 
–  Dawano  go  też  chorym,  żeby  szybciej  wracali  do  zdrowia  –  uśmiechnąłem  się  do  Marty  i
odezwałem się z nutką zazdrości w głosie. 
– Ale ci  chorzy mieli  się dobrze.  Ostatnio bolało mnie gardło,  jednak zamiast  cukru musiałem
zażywać gorzkawy syrop.



 – Mamusiu, a z czego robi się cukier? – przerwała mi Marta. 
– Otrzymuje się go z trzciny cukrowej i oczywiście z buraków cukrowych. Sok wyciśnięty z tych
roślin gotuje się, aż powstaną z niego kryształki. Można je potem barwić farbami spożywczymi i
różnie formować. Stąd w sklepach tyle cukierków, lizaków i draży.
–  A czy  wiesz  Marcinku,  czym słodzili  potrawy  twoi  ukochani  Indianie?  –  próbowałem  sobie
przypomnieć, jednak w końcu poddałem się i poprosiłem panią Olę o podpowiedź.
–  Wiele  roślin  zawiera  słodkie  substancje.  Indianie  do  produkcji  syropu  wykorzystywali  sok  z
drzewa klonu. A teraz – zwróciła się do nas – zgadywanka. 
– Kto mi powie, jak wygląda burak cukrowy?
– Uniosłem do góry palec – ja, ja – zawołałem. 
– Jest duży, ma biało-szarą głowę i wielkie zielone liście, acha – i rośnie na polu. 
– A jak się nazywa fabryka, w której powstaje cukier? – tym razem Marta była pierwsza. 
– To cukrownia. Tam ogromne samochody i ciągniki zwożą buraki z pól.
– Wspaniale – mama była bardzo zadowolona. 
– W takim razie jeden do jednego. Nie ma pokonanych. Obydwoje zwyciężyliście.  A oto wasza
nagroda – mamusia Marty położyła na stole dwa duże kolorowe lizaki.
– Hurra, hurra – podskakiwaliśmy z Martą, radośnie pokrzykując.
– Kiedy je zjecie, nie zapomnijcie umyć zębów – poprosiła, wychodząc z pokoju.

Po przeczytaniu opowiadania, proszę zadać dziecku następujące pytania:
Z  jakich  innych  roślin,  oprócz  buraków  cukrowych,  można  uzyskać  cukier?;  Czy  dawno  temu
wszyscy ludzie mieli dostęp do cukru?; Dlaczego cukier podawano chorym ludziom?; Co to znaczy,
że cukier krzepi? 

8.) Jak powstaje chleb?
 
 Cel: zapoznanie z etapami powstawania chleba, uświadomienie dzieciom, że chleb jest symbolem
ciężkiej pracy wielu ludzi

Żyto i chleb 

Czesław Janczarski

     Ania poszła na spacer. Wzięła ze soba Uszatka. Szli ścieżką przez pole. 
- Spójrz powiedział Miś – ile tu trawy rośnie na polu! Będzie można na niej fikać koziołki.
- Koziołki bedziesz fikał gdzie indziej – usmiechnęła się Ania. Tej trawy nie wolno teptać. To żyto.
Będzie z niego chleb.
    Miś nic nie odpowiedział, ale bardzo się zdziwił. ,,Przecież chleb robi się z mąki, a mąka jest
biała, a 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 ze ,,złocistych 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 naprawdę jest z tym chlebem! Jem go
codziennie i nie wiem, czy zrobiono go z mąki, czy ze złocistych ziarenek, czy też z zielonej trawy? "
    Podrapał  się Uszatek w opuszczone uszko i  zamyślił  się  głeboko:  ,,  Kto mi wytłumaczy to
wszystko? "
       Aby upiec chleb, potrzebna jest ciężka praca wielu ludzi, chleb należy szanować. 



Po  przeczytaniu  opowiadania,  proszę  zadać  dziecku  pytania:  Gdzie  na  spacer  poszli  Ania  z
Uszatkiem?; Co tam widzieli?; Co w workach wiózł dziadek Walenty?; Jak powstaje chleb?; Jak do
powstawania chleba przyczynia się rolnik?; Jak do powstawania chleba przyczynia się młynarz?;
Jak do powstawania chleba przyczynia się piekarz?; Jak do powstawania chleba przyczynia się
sprzedawca?;  Dlaczego  chleb  jest  tak  ważny  w  życiu  człowieka?  Poniżej  plakat  ukazujący
powstawanie chleba. 



Poniżej link do filmu " Jak powstaje chleb " 

https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA

Poniżej rodzaje zbóż: 

    
9.) Zabawa matematyczna "Patyczki"

 Cel: rozwijanie orientacji przestrzennej

Proszę dać dziecku jakieś patyczki, wykałaczki,  patyczki do uszu.  ( ok 8-10 sztuk ). Zadaniem
dziecka jest układanie z patyczków figur geometrycznych w odpowiednich miejscach na kartce:

• z prawej strony kartki ułóż trójkąt
• po lewej stronie kartki ułóż kwadrat
• nad kartką ułóz prostokąt
• ułóż dowolna figurę na środku kartki
• z prawej strony kartki ułóż prostkąt, a nad nim kwadrat
• po lewej stronie kartki ułóż trójkąt, a pod nim kwadrat

https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA


10.) Ćwiczenia ruchowe z rodzicem

 Cel:  kształtowanie  sprawności  fizycznej,  zwinności  i  koordynacji  wzrokowo  –  ruchowej,
współdziałanie z rodzicem

1. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Naprzemienne skłony i leżenie ( przeciąganie partnera ).
2. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Dziecko dotyka stopami stóp rodzica, unoszą nogi lekko

w górę  i "jadą na rowerze" : szybko – wolno.
3. Siad  tyłem.  Dziecko  wykonuje  skłon  do  kolan,  a  rodzic  delikatnie  kładzie  się  na  jego

plecach – i zmiana.
4. Siad skulny. Dziecko zwija sie w kłębek, a rodzic usiłuje rozwiązać "paczkę".
5. Prowadzenie "ślepca". Dziecko zamyka oczy i jest prowadzone przez rodzica po mieszkaniu

lub  po ogrodzie  w różnych  kierunkach –  i  zmiana,  teraz  rodzic  jest  prowadzony przez
dziecko.

6. "Winda". Dziecko i rodzic stoją, opierając się o siebie plecami. Trzymając sie pod ręce,
próbuja najpierw usiąść a następnie wstać

7. Pozycja  stojąca.  Dziecko  stoi  w  rozkroku,  rodzic  przechodzi  na  czworakach  pod
"mostkiem" – pomiędzy nogami partnera; i zmiana – teraz dziecko próbuje przejść. 

11.) Praca plastyczna

 Cel:  rozwijanie  wyobraźni  i  twórczego  myślenia,  doskonalenie  umiejętności  posługiwania  się
różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi

Tym razem chciałabym, aby dziecko samo wymyśliło pracę plastyczną, związaną z pracą rolnika.
Może to być traktor z rolek po papierze toaletowym ( potrzebne będą dwie rolki, koła można zrobić
z nakrętek ).  Można też wykonać obrazek przedstawiający pracę w polu np. maszyny rolnicze,
zwierzęta  wiejskie.  Można też wykleić  kolbę kukurydzy z bibuły (  szablon znajdą Państwo na
ostatniej stronie ). 

W tym tygodniu wykonujemy zadania:
1. Karty pracy 3; strony: 25 i 26
2. Piszę i liczę; strony: 58, 59
3. Książka do czytania; strony: 58, 59.

Życzymy miłej nauki i przyjemnej zabawy :)






