
ŚRODA (15.04.2020) 

Tematyka tygodniowa: Praca rolnika 

Temat dnia:  Na polu 

Dzieci 3-letnie: Kajetan H., Maja Z., Maksymilian Z. 

Dzieci 4-letnie: Franciszek B., Michał D., Paweł K., Hanna K., Aleksandra K., Pola N., Julia P., Aleksander S. 

1. „Stary Donald farmę miał” – zabawa muzyczna do piosenki; dziecko stoi próbując wspólnie śpiewać piosenkę; porusza się  

w wybrany sposób w jedną stronę (np. krokiem dostawnym, skacząc na jednej nodze, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc 

pod nimi); w dalszej części zabawy dziecko proponuje kolejne zwrotki o innych zwierzętach; zabawę można poprowadzić  

w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk 

2. „Pieczywo” – słuchanie wiersza B. Szut połączone z rozmową na temat pracy rolnika na podstawie ilustracji. 

Skąd na stole, smaczny chlebek? 
Rolnik sieje ziarno w glebę. 
(gleba to jest ziemia czarna, 

W której rośnie zboże z ziarna). 
Kiedy zboże jest dojrzałe, 

Rolnik kosi je z zapałem, potem młóci, 
W swych maszynach i wywozi plon do młyna. 

Młynarz, w młynie, ziarno miele, 
Białej mąki robi wiele. 

Mąka trafia do piekarza, 
Który ciasto z niej wytwarza. 
Z ciasta robi: chleb, rogale… 
W piecu piecze je wytrwale. 
Jest pieczywo! „Ślinka leci” 

Więc smacznego, drogie dzieci! 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk


 

3. „Obserwujemy bociana” – dziecko kładzie się na brzuchu, nogi trzyma na podłodze, z palców robi lornetkę, podnosi łokcie  

i udaje, że obserwuje bociana spacerującego po łące. 

4. Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego według założeń pedagogiki M. Montessori – pomoc rodzicom w podlewaniu kwiatów 

doniczkowych. 



Dzieci 5-letnie: Ignacy B., Mateusz G., Maciej M., Marcin M., Agnieszka R., Magda S. 

1. „Stary Donald farmę miał” – zabawa muzyczna do piosenki; dziecko stoi próbując wspólnie śpiewać piosenkę; porusza się  

w wybrany sposób w jedną stronę (np. krokiem dostawnym, skacząc na jednej nodze, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc 

pod nimi); w dalszej części zabawy dziecko proponuje kolejne zwrotki o innych zwierzętach; zabawę można poprowadzić  

w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk 

2. „Ziarno” – omówienie budowy ziarna z uwzględnieniem poszczególnych jego elementów - materiał rozwojowy z pedagogiki M. 

Montessori. 

 

3. Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego według założeń pedagogiki M. Montessori – pomoc rodzicom w podlewaniu kwiatów 

doniczkowych. 

4. „Zwierzaki” – masażyk relaksacyjny. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk


Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie, 

A świerszczyk po drzwiczkach w żółtych rękawiczkach (dotykamy palcami po ręce i nodze). 

Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak (dotykamy dłonią po ręce i delikatnie szczypiemy). 

Idzie myszka do braciszka, tu wskoczyła, tu się skryła (dotykamy palcami po ręce i chowamy dłonie pod paszki). 

Szedł chłop przez bór niósł ze sobą wór (całą dłonią dotykamy rączki dziecka). 

Pytałem go o grosz, a on mnie cap za nos (dotykamy dłonią po ciele i chwytamy za nos dziecka). 

Dzieci 6-letnie: Antonina B., Stefan G., Zofia L., Dawid S., Piotr W., Julia W., Amelia Z., Maciej Z. 

1. „Stary Donald farmę miał” – zabawa muzyczna do piosenki; dziecko stoi próbując wspólnie śpiewać piosenkę; porusza się  

w wybrany sposób w jedną stronę (np. krokiem dostawnym, skacząc na jednej nodze, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc 

pod nimi); w dalszej części zabawy dziecko proponuje kolejne zwrotki o innych zwierzętach; zabawę można poprowadzić  

w języku angielskim: https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk 

2. „Wspólna praca” - doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu L. Wiszniewskiego i wypowiadania się na temat jego 

treści; zwrócenie uwagi na trudne słowa. 

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! 

Na płoteczku kogut pieje: 

- Już gospodarz w polu sieje... 

Ko, ko! 

Na topoli kraczą wrony: 

- Już koniki ciągną brony... 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk


Kra, kra! 

Teraz krzyczą wszyscy razem: 

- Oraliśmy z gospodarzem... 

Hej! hej! 

Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza: 

• Czy zrozumiałeś wszystkie słowa użyte w wierszu? 

• Wyjaśnienie dziecku czym jest: „pług”, „ugór”, „orka”, „brona” 

• Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

• Co robiły i o czym opowiadały? 

Rodzic może zachęcić dziecko do tworzenia zdań z niektórymi słowami użytymi w wierszu. 

3. „Ziarno” – omówienie budowy ziarna z uwzględnieniem poszczególnych jego elementów - materiał rozwojowy z pedagogiki 

M. Montessori. 

 

 



4. Przypomnienie cyklu rozwoju roślin, zaznaczenie kolejności, rysowanie po śladzie pędów fasoli - Praca z KP3.45a 

5. Rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie warzyw i owoców - Praca z KP3.45b 

6. Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego według założeń pedagogiki M. Montessori – pomoc rodzicom w podlewaniu kwiatów 

doniczkowych. 

7. „Zwierzaki” – masażyk relaksacyjny. 

Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie, 

A świerszczyk po drzwiczkach w żółtych rękawiczkach (dotykamy palcami po ręce i nodze). 

Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak (dotykamy dłonią po ręce i delikatnie szczypiemy). 

Idzie myszka do braciszka, tu wskoczyła, tu się skryła (dotykamy palcami po ręce i chowamy dłonie pod paszki). 

Szedł chłop przez bór niósł ze sobą wór (całą dłonią dotykamy rączki dziecka). 

Pytałem go o grosz, a on mnie cap za nos (dotykamy dłonią po ciele i chwytamy za nos dziecka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały: mgr Beata Lorenc, mgr Edyta Kupińska 


