
Czwartek, 08.04.2021 

Temat tygodnia: Wiosna tuż- tuż 

Temat dnia: Praca rolnika 

 
Cele ogólne: 

 kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu;  

 rozwijanie słownika czynnego;  

 rozwijanie logicznego myślenia;  

 poznanie zawodu rolnika;  

 kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup 

mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania, ćwiczenia 

przeciw płaskostopiu;  

 poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich 

 

Przebieg dnia: 

 

1. Powitanka „Na dzień dobry” 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs 

2. „Rolnik” – rozwiązywanie zagadki Arkadiusza Maćkowiaka. 
Bardzo ważna jego rola, 

Zbiera dobre plony z pola. 

Czasem jeździ też ciągnikiem. 

Człowiek taki jest… 

Rozmowa na temat zagadki. Rodzic zadaje dziecku pytanie: Jak myślisz, o kim 

będziemy dziś  rozmawiać? 

3. „Jestem detektywem” – formułowanie listy pytań dotyczących  
pracy rolnika. Rodzic  zapisuje wszystkie propozycje dziecka dotyczące 

rolnika. 

– Kto to jest rolnik? Jak inaczej go nazywamy? 

– Czym zajmuje się rolnik? 

– Czy każdy rolnik robi to samo? 

– Jak wygląda dzień rolnika? 

– Gdzie najczęściej mieszkają rolnicy? 

– Czy hodowcy też są rolnikami? 

– Jakie zwierzęta mieszkają na wsi? 

– Jak wygląda uprawa warzyw i owoców? 

– Czy znacie takie pojęcia: oranie, bronowanie, sianie, sadzenie, opryskiwanie, 

pielenie, zbieranie? 

– Jak wygląda praca rolnika obecnie, a jak wyglądała dawniej? 

– Kto jest producentem żywności? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs


4. „Zapasy kogutów” – zabawa ruchowa. Dziecko i Rodzic stoją  

naprzeciwko siebie, ręce mają wyciągnięte przed sobą, stoją na jednej nodze i 

odpychają się. 

5. „Wymyślamy inne nazwy dla zawodu rolnika” – zabawa słownikowa.  
Dziecko podaje inne nazwy dla osób zajmujących się hodowlą zwierząt i / lub 

uprawą roślin. Może wykorzystać własną wiedzę lub Rodzic może mu pomóc, 

wyszukując w słowniku synonimów odpowiednie nazwy: farmer, gospodarz, 

ogrodnik, hodowca, plantator. 

6. „W zagrodzie” – praca z wierszem Bożeny Formy. 

W zagrodzie 
Bożena Forma 

Wstawać wszyscy wstawać, 

dzionek się zaczyna. 

Słoneczko już świeci 

to dobra nowina. 

Gospodyni Magda 

z łóżka wyskakuje. 

Krząta się po domu, 

czasu nie marnuje. 

Już czekają kury, 

kaczki i perliczki. 

Kogut, kilka gęsi, 

indor i indyczki. 

Gospodyni w wiadrach, 

czystą wodę niesie. 

Ptactwu sypie karmę, 

głodne wszystkie przecież. 

Wypuszcza z obory 

krowę i barana, 

niech na łące trawę 

skubią już od rana. 

Jak to gospodyni 

dba o swą zagrodę, 

zawsze bardzo chętnie 

pokazać wam mogę. 

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytania: Jak mówiono na 

panią rolnik w wierszu? Czym zajmowała się gospodyni? 

7. „Czy każdy rolnik robi to samo?” – zabawa dydaktyczna. Rodzic  

udostępnia dziecku obrazki przedstawiające rolnika podczas wykonywania 

różnych czynności związanych z pracą w gospodarstwie, np.: siejącego, 

zbierającego plony, przy wykopkach, pracującego w kurniku, dojącego krowę 

itp. Dziecko przygląda się obrazkom i odpowiada na pytanie: Czy każdy rolnik 

robi to samo?  



8. Praca z obrazkiem  Karta Pracy cz. 3 s.35 – ćwiczenia  

grafomotoryczne. Dziecko wycina fragmenty zdjęć ze s. 51 i nakleja je we 

właściwe miejsca. Opowiada, czym zajmuje się rolnik, czego używa w swojej 

pracy i dlaczego praca rolnika jest ważna. Następnie koloruje na zielono traktory 

skierowane w prawą stronę, a na niebiesko – skierowane w lewą stronę. 

 

 

Zamieszczone materiały są propozycją do realizacji podstawy 

programowej. Proszę je wykonać stosownie do możliwości 

Państwa i dzieci. 
 


