
 

Potrzebne materiały: linki do stron z piosenkami, ilustracje, kredki. 

 

TEMAT TYGODNIA : Praca rolnika 

15.04.2020 r. (środa) 

 

TEMAT DNIA : Maszyny rolnicze 

 

1. „ W poniedziałek rano kosił ojciec siano”- zabawa ruchowa. 

Dziecko stojąc wykonuje gesty odpowiednie do słów piosenki. Interpretacja jest 

dowolna- chodzi o ruch. 

https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs  

  

W poniedziałek rano, 

kosił ojciec siano, 

Kosił ojciec, kosił ja, 

kosiliśmy obydwa, obydwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs


A we wtorek rano 

Grabił ojciec siano, 

Grabił ojciec, grabił ja, 

Grabiliśmy obydwa. 

A we środę rano 

Suszył ojciec siano, 

Suszył ojciec, suszył ja, 

Suszyliśmy obydwa. 

A we czwartek rano 

Zwoził ojciec siano, 

Zwoził ojciec, zwoził ja, 

Zwoziliśmy obydwa. 

 A zaś w piątek rano 

Sprzedał ojciec siano, 

Sprzedał ojciec, sprzedał ja, 

Sprzedaliśmy obydwa. 

A w sobotę rano 

A w sobotę rano 

Stracił ojciec siano, 

Stracił ojciec, stracił ja 

Straciliśmy obydwa. 

 A w niedzielę z rana 

Już nie było siana, 

Płakał ojciec, płakał ja, 

Płakaliśmy obydwa. 

 

 

 

 

 



2. „Co to jest farma (gospodarstwo)?” – rozmowa z dzieckiem na podstawie 

ilustracji. 

 

Rodzice dzieci młodszych 3-4 latków opowiadają sami jak wygląda praca 

rolnika. 

Rozmowa rodzica z dzieckiem 5-6 letnim: 

- Co to jest farma (gospodarstwo)? 

- Czym zajmuje się rolnik? 

- Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście? 

- Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje? 

- Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem? 

- Co jedzą zwierzęta hodowlane w gospodarstwie? 

 



3. „Maszyny rolnicze” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem ilustracji. 

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. 

  

 

 

Przyczepa rolnicza (wywrotka rolnicza) – platforma z burtami, jedno- lub 

dwuosiowa, służy do przewozu płodów rolnych z pola oraz do skupu. Bardzo 

szczelna, musi mieć przynajmniej jedną ruchomą ścianę. 

 

 



Rozrzutnik obornika (roztrząsacz obornika) - maszyna rolnicza do 

rozwożenia, rozdrabniania i równomiernego rozrzucania obornika na polu. 

 

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. 

  

 



4. „Co powiedziałem?”- ćwiczenie syntezy słuchowej. 

Rodzic wymawia nazwy maszyn rolniczych z podziałem na sylaby. Dziecko 

syntezuje sylaby i mówi całe słowa. 

Rodzic: tra - ktor      Dziecko: traktor, itp. 

 

5. „Traktorzysta” - kolorowanka dla chętnych dzieci do wydruku:  

 

 

 


