
Propozycje zajęć z dziećmi w okresie 20 – 24.04. 

 

Temat kompleksowy: Praca Rolnika. 

 

1. Zagadki na dobry początek. 

Rodzic czyta zagadki dziecku: 

• Co to za osoba, co smacznie gotuje? Gdy obiadek zjemy, to jej dziękujemy… (kucharka) 

• Kto dniem czy nocą, bardzo się trudzi, gasi pożary i ratuje ludzi… (strażak) 

• Bystrym okiem, dobrym słuchem, kieruje drogowym ruchem… (policjant) 

• Choć to nie rolnik – lecz role ma. Często w teatrze lub w filmie gra!… (aktor) 

Jak odgadniecie tą zagadkę to się dowiecie o kim będziemy rozmawiać w tym tygodniu: 

• Słonce go budzi, słonce żegna, gdy praca kończy się powszednia. 

Smak tego trudu czujesz w chlebie, ten trud dla wszystkich i dla Ciebie (rolnik) 

 
2. U dziadka Lulka na wsi - piosenka 

Rodzic puszcza piosenkę dzieciom ze strony https://www.youtube.com/watch?v=U6q-

jMyqn8Q 

(najlepiej bez pokazywania obrazu) 

Następnie pyta dziecko: 

- jakie zwierzęta hodował dziadka na farmie? (kury, krowy, kozy, świnie, kaczki) 

(jeśli dziecko nie pamięta można puścić piosenkę jeszcze raz) 

- pamiętasz jakie odgłosy wydają poszczególne zwierzątka?  

 

3. Pogadanka na temat pożywienia dla zwierząt – Czym nakarmię kota, a czym konia? 

Rodzic pyta dziecko: 

 O czym trzeba pamiętać, gdy ma się zwierzę? (dzieci podają swoje pomysły, rodzic 

nakierowuje wypowiedzi dzieci tak, aby padła odpowiedź, że najważniejsze jest odpowiednie 

pożywienie)  

Czy wszystkie zwierzęta możemy karmić w ten sam sposób? – pogadanka.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q
https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q


Rodzic czyta wiersz i zadaje pytania. 

 

Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował  

Helena Bechlerowa  

To jest Filik – kotek bury.  

Ma wąsiki i pazury.   

Dobry jest ten kotek Filik:  

chce, by wszyscy mleko pili.  

Stanął Filik przy kurniku.  

– Czy chcesz mleka, koguciku?  

Lecz kogucik z kurką czarną  

na śniadanie jedli ziarno.  

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą ziarno? (kury, indyki, kaczki, gęsi)  

 

Koło żłobu stoi konik.  

Filik ładnie się ukłonił.   

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano  

smaczny owies jem i siano.  

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą siano? (krowy, kozy, owce, konie)  

 

Do królika kotek podszedł.   

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę!  

Ale królik siadł pod drzewkiem: 

chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.  

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę? (króliki, krowy, konie, kozy) 

 

Przed gołąbkiem Filik staje, 

słodkie mleko mu podaje.  

– Wypij mleczko sam, Filiku,  

ja mam groszek w gołębniku. 

Rodzic pyta: Co jedzą gołębie i inne ptaki?  

 

Więc do krówki poszedł kotek.  

– Czy na mleko masz ochotę?  

– Nie, Filiku, bo ja przecież 

jem zieloną trawkę w lecie.  



Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, kozy, owce, konie)  

 

Koło furtki kózka biała 

także mleka pić nie chciała. 

– Zabierz sobie kotku dzbanek!  

Ja jem liście kapuściane.  

Rodzic pyta: Co jedzą kozy? (siano, marchew, kukurydzę, groch)  

 

Poszedł kotek do motyla  

i dzbanuszek mu nachyla. 

Ale motyl tam na łące 

pije z kwiatka sok pachnący.  

Rodzic pyta: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce , które spijają za 

pomocą trąbki)  

 

Teraz kotek mleko niesie 

do wiewiórki w ciemnym lesie. 

Na sosence wiewióreczka 

gryzie orzech, nie chce mleczka.  

Rodzic pyta: Co je wiewiórka? (orzechy, ukryte w szyszkach nasiona drzew iglastych, nasiona 

drzew liściastych – żołędzie, nasiona klonu, jagody, młode pąki, grzyby)  

 

Wraca kotek. Koło płotka 

na ścieżynce jeża spotkał.  

Jeżyk woła go z daleka:  

– Bury kotku, daj mi mleka! 

O, bo jeże, tak, jak kotki, 

bardzo lubią mleczko słodkie.  

Rodzic pyta: Co je jeż? (owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy, ptasie jaja. 

Piją mleko matki– są ssakami. Nie można jednak karmić ich krowim mlekiem – choć bardzo 

go lubią, dostają po nim biegunki). 

 

 

 

 



4. Praca z KP2.25 – karta dostępna na stronie http://przedszkole-kaczuszka.pl/pdf/plac-

zabaw-czterolatek-karta-2.pdf 

 

Rodzic czyta polecenie z karty, dzieci wykonują zadanie. 

 

 Nazwy zwierząt z KP2.25 można wprowadzać również w języku angielskim 

 np. cow – krowa; dog – pies; turkey – indyk; chicken – kurczę, horse – koń 

 

 

5. ,,Jajko” – masaż relaksacyjny dla mamy i dziecka. 

Rodzic czyta wierszyk, mówiąc i pokazując, jakie ruchy ma wykonywać dziecko na plecach. 
Rodzic czyta wiersz po raz drugi, pokazując w powietrzu ruchy, które mają być wykonane. 

A to co? A to co? 
Jajko drogą szło. – Dzieci stukają palcami od dołu pleców ku górze. 
Napotkało „patelnię”. – Na czubku głowy robią okrężny ruch dłonią zakończony lekkim 
stuknięciem. 
I udaje jajecznicę.-  Wykonują ruch gładzący od czubka głowy ku dołowi. 

 

http://przedszkole-kaczuszka.pl/pdf/plac-zabaw-czterolatek-karta-2.pdf
http://przedszkole-kaczuszka.pl/pdf/plac-zabaw-czterolatek-karta-2.pdf


6. „Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?”  

Rozmowa na temat pracy rolnika na podstawie zdjęć i doświadczeń dzieci.  

Rodzic pyta dziecko: Jakie znasz maszyny i urządzenia, które pomagają rolnikowi w jego 
ciężkiej pracy?  

Dziecko wymienia nazwy maszyn. Rodzic pokazuje zdjęcia tj.: traktor, kombajn zbożowy, 
silos, prasa belująca, pług, siewnik.  
Rodzic opowiada o maszynach rolniczych na podstawie poniższych informacji:  

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.  

 



 

 

 

 

Silos – to zbiornik do przechowywania ziarna, jednak zanim ono tam trafi, musi być bardzo 
dokładnie wysuszone, bo inaczej szybko zapleśnieje.  

 

 

 

 



Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można go 
wykorzystywać przy różnych pracach. 

 

 

 

 

 Prasa belująca – służy do zbierania siana z pola i zwijania go w bele.  

 

 



Pług – narzędzie do przekopywania ziemi po zimie, aby nie była zbyt twarda. Pług 
przygotowuje ją tak, aby można było w niej zasiać nowe nasiona.  

 

 

 

Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu 

 

 

 



7. Piosenka „Gdacze kura ko,ko,ko.” 

 do pobrania ze strony https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

 

Gdacze kura: ko ko ko 

Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, 
Ciągle gdacze, 
A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, 
W górę skacze, 
Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, 
Hałasuje, 
I się niczym, ani nikim nie przejmuje, 
Nie przejmuje. 

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 
W nocy ko, ko, ko, ko, 
Przez dzień cały ko, ko, ko, 
Ciągle ko, ko, ko, ko, 
Tylko ko, ko, ko, ko, 
Na okrągło ko, ko, ko! 

Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, 
Nie zamyka, 
Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, 
Swe zatyka, 
Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, 
Denerwuje, 
Więc na karę kura za to zasługuje, 
Zasługuje. 

Ref. Z rana ko, ko, ko, ko, 
W nocy ko, ko, ko, ko, 
Przez dzień cały ko, ko, ko, 
Ciągle ko, ko, ko, ko, 
Tylko ko, ko, ko, ko, 
Na okrągło ko, ko, ko! 

 

 

 

 

 

 

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


8. „Co zrobić, by sól była miałka?” – rozdrabnianie soli za pomocą moździerza kuchennego.  

Dziecko ma moździerz kuchenny i sól gruboziarnistą.  

Rodzic mówi: Nie mamy w domu specjalistycznych maszyn rolniczych, które pomogłyby nam 

zemleć zboże na mąkę, ale spróbujemy rozdrobnić te kryształki soli na drobną sól kuchenną 

tak, aby była odpowiednia do solenia wszystkich potraw, na przykład jajka na miękko. 

 Dzieci próbują za pomocą moździerza rozetrzeć sól jak najdrobniej. Po zakończonym 

eksperymencie porównują sól gruboziarnistą z solą z moździerza. 

 

9. Słuchanie opowiadania „W gospodarstwie” Olgi Masiuk 

Rodzic czyta opowiadanie dziecku. 

Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego była zaplanowana od dawna. Dzieci próbowały się 

dowiedzieć, co znaczy słowo „ekologiczne”, ale ponieważ odpowiedzi „zdrowe”, „naturalne” 

niewiele wyjaśniały, postanowiły sprawę zbadać dopiero na miejscu. Jazda małym autobusem 

była bardzo przyjemna. Po godzinie pojazd zatrzymał się przed niewielkimi zabudowaniami. 

Tup, oczywiście, wytuptał pierwszy. – Ale tu pięknie pachnie! – zawołał zdziwiony. 

Na spotkanie dzieciom wyszła uśmiechnięta pani. – Pachnie kwiatami i świeżym powietrzem 

– wyjaśniła. – Chodźcie, wszyscy już na was czekają. – Kto na nas czeka? – zainteresowała się 

Elizka. – Ktoś w oborze, ktoś w kurniku i ktoś na polu – zaśmiała się pani. – Hej, hej, dzieci – 

dał się nagle słyszeć głos. Wszystkie głowy zwróciły się w stronę pola, skąd dochodziły okrzyki. 

Stał tam pan i przyjaźnie machał ręką. – O, to właśnie jeden z oczekujących – rzekła pani. – 

Mój mąż. Pokaże wam, czym się zajmujemy. Tup oczywiście był pierwszy. – Tylko uważaj, żebyś 

niczego nie podeptał – powiedział pan. – Musisz iść bardzo ostrożnie. – Na co mam uważać? – 

zdziwił się zając. – Zobacz, dopiero niektóre warzywa wychodzą z ziemi. Tup nachylił się. 

I rzeczywiście, widać było niewielkie zielone listki różnych kształtów. Małe krzaczki sałaty, 

rzodkiewki, nieśmiałe jeszcze pióropusze marchewek. Tup nachylił nos i po chwili zakrzyknął 

uradowany: – Jak te marchewki pięknie pachną! W życiu nie czułem tak smakowitego 

zapachu! – Pachną tak, ponieważ są zdrowe. Bardzo o nie dbamy. Rosną w czystej ziemi 

i oddychają czystym powietrzem. – A co tam jest? – zapytał Kuba wskazując na dwa budynki 

obok. – Tam mieszkają zwierzęta – odpowiedziała pani. – W oborze krowy i świnie, 

a w kurniku… – Jajka! – krzyknął Tup, zanim pani dokończyła zdanie. I wszyscy udali się 

do obory. – Specjalnie czekałam na was z wyprowadzeniem krów na pastwisko. Trawa jest 

jeszcze słabiutka, ale pogoda piękna, więc krowy nie chcą siedzieć w oborze. Pomożecie mi – 

powiedziała pani. Szczypior, który był najodważniejszy ciągnął sznurek i krowa potulnie ruszyła 

za nim. – A teraz pójdziemy szukać jajek – rzekł pan. W kurniku na grzędach siedziały kury. 

Rozbiegły się, kiedy zobaczyły dzieci i można było szukać jajek. Zosia znalazła dwa, Kuba trzy, 

więc pani zaproponowała, żeby iść do kuchni zrobić jajecznicę. Dzieci pomagały wbijać jajka 

na patelnię i kroić chleb, który był puszysty i chrupała mu skórka. Tup przytknął kromkę 

do nosa. – Znowu pięknie pachnie! – krzyknął. – Już wiem, co to znaczy ekologiczny – 

roześmiał się. – To znaczy, że pachnie.  



Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące tekstu:  

Gdzie pojechały dzieci?; Co widziały; Po co poszły do kurnika; Co robiły w oborze? itp.  

Rodzic pokazuje poniższe obrazki wiejskiego gospodarstwa. Dzieci nazywają miejsca, 

zwierzęta itp. 

 



 

 

 

 



10. Przygotowanie figur geometrycznych 

Rodzic wykonuje szablon (najlepiej z tektury) różnych figur geometrycznych (koło, kwadrat, 
prostokąt, trójkąt), zadaniem dziecka jest odwzorować figury na kartce. Figury powinny być 
w różnych kolorach, jeśli nie macie kolorowych kartek, to kolejnym zadaniem dziecka będzie 
pokolorowanie figur według ich upodobania (WAZNE aby figury były przynajmniej w czterech 
kolorach) . Należy przygotować ok 10 figur każdego rodzaju (mogą być różnej wielkości). 
Pozwólcie dzieciom powycinać lub spróbować powycinać te figury. 
Przygotowane figury posłużą nam w zadaniach matematycznych, a także w przygotowaniu 
pracy plastycznej. 

 

 

Poniżej szablony figur. 

  

  

 

 

 

 

 

 



11. Zabawa matematyczna „Ile mam tu figur?” – zabawy w tworzenie zbiorów różnych figur 
geometrycznych.  

Dziecko otrzymuje wymieszane wcześniej przygotowane figury geometryczne.  

• Zadanie 1: 

Podziel figury tak , aby w każdej grupie były te same figury 

• Zadanie 2 

Nazwij figury w poszczególnej grupie 

• Zadanie 3  

Policz ile jest figur w każdej grupie (rodzicu zadaj pytanie czy w każdej grupie jest tyle 
samo figur, a może gdzieś jest mniej lub więcej ? 

• Zadanie 4 

Połącz w pary np. koła z kwadratem, policz ile jest par, czy wszystkie koła mają parę? 

• Zadanie 5 

Podziel figury geometryczne według koloru, policz ile jest figur czerwonych , żółtych, 
zielonych….? Których jest więcej których mniej? 

 

12. Praca plastyczna – Traktor z figur geometrycznych. 

Do przygotowania pracy potrzebna jest: 

- kartka A4, figury geometryczne (np. które zostały wcześniej przygotowane), klej 

Rodzicu zaproponuj dziecku aby spróbowało samodzielnie ułożyć na kartce z figur 
geometrycznych traktor, można zachęcić dziecko podpowiadając mu, np. co ma traktor? 
koła, komin, okno, kabinę etc. 
Dla ułatwienia rodzic może wybrać figury geometryczne z których dziecko ma ułożyć traktor. 
Kolejna czynność to przyklejenie traktora na kartce. 
Możesz też pobawić się z dzieckiem tworząc własny traktor a następnie porównując prace z 
dzieckiem, albo jeśli dziecko ma problem ze zrobieniem pracy samodzielnie ułóżcie wspólnie 
traktor  na kartce, a następnie pozwól samodzielnie dziecku wykonać podobny model na 
drugiej kartce. 

 

 

 

 

 

 



Nasz traktor wygląda tak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. „Jak powstał chleb?” – praca z KP2.26 - karta dostępna na stronie http://przedszkole-

kaczuszka.pl/pdf/plac-zabaw-czterolatek-karta-2.pdf 

 

Rodzic czyta polecenie, dzieci wykonują zadanie. Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat 
etapów powstawania chleba.  

 

 

14. Kolorowanki tematyczne do pobrania ze stron: 

https://kolorowanki.dajbi.pl/kolorowanki-traktory?page=1&kolorowanka=/2/kolorowanka-
traktor-2.jpg 

http://kolorowankidodruku.pl/szukaj/tag/pojazdy+i+maszyny+rolnicze/ 

https://www.kolorowankionline.net/traktor-w-polu 

 

Przyjemnej zabawy       

http://przedszkole-kaczuszka.pl/pdf/plac-zabaw-czterolatek-karta-2.pdf
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