
 

WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ ROLNIKA 

PRACE WYKONANE,GRAFICZNE,MATEMATYCZNE, PLASTYCZNE SKŁADAMY W TECZKACH,  

A JAK JUŻ SIĘ SPOTKAMY W PRZEDSZKOLU, TO SOBIE CHĘTNIE WSZYSTKO OMÓWIMY I  

ZROBIMY WYSTAWĘ PRAC.  

MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB  

WHATSAPPEM. GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM…  

                                                               

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU, WIĘC 

ZACHĘCAM DO SAMODZIELNYCH ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE JAK BĘDZIE CIEPŁO. 

 
Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 30. 

„Noszenie wody” – Dzieci naśladują pracę rolnika, który nosi wodę ze studni: sylwetka wyprostowana, 

patrzymy przed siebie. Jak mamy wiaderka plastikowe, to możemy wykorzystać do ćwiczenia. 

Wspinamy się na palce i opadamy na całe stopy. Idziemy na piętach i na palcach.   

„Taczki” – dzieci ćwiczą w parach, jedno w podporze przodem, nogi w rozkroku, drugie staje w rozkroku i 

łapie pierwsze za kolana. Pary przemieszczają się do końca sali i obiegają stojak. Następuje zamiana ról. 

Ćwiczenie możemy wykonać w ogródku jak będzie piękna pogoda. 

„Maszyny rolnicze” – dziecko naśladuje maszyny rolnicze głosem i ruchem np. traktor, kombajn, wóz z 

konikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ 2 – POLNE ROŚLINY  

1.„Poznajemy rośliny” – rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, oleistych i włóknistych – 

klasyfikacja, opisywanie. 

- rośliny zbożowe (np. żyto, pszenica, owies, kukurydza, jęczmień),  

-rośliny okopowe (buraki, ziemniaki, marchew, rzepa), oleistych (słonecznik, len, rzepak)  

- rośliny oleiste ( słonecznik, len, rzepak) 

-rośliny włókniste (len, konopie).  

 

 

 



 

 

 

 



 

Dzieci próbują scharakteryzować rośliny należące do poszczególnych grup. Czytamy z dzieckiem wyrazy: 

oleiste, włókniste, okopowe, zbożowe. Dzielimy na sylaby.   

2.„Jak powstaje popcorn?” – poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej kukurydzy i jej wykorzystania.  

Zadajemy dzieciom pytania:  

Kiedy najczęściej jecie popcorn?  

Z czego się go wytwarza?  

W jaki sposób robi się popcorn?  

Czy popcorn może być tylko słony?  

Jak inaczej wykorzystuje się kukurydzę? (zjadanie całych kolb, kukurydza konserwowa, mąka 

kukurydziana).  

3.„Kukurydza” – praca plastyczna. Dzieci maczają paluszek w żółtej farbie, robią odciski, tworząc ziarna 

kukurydzy. Zieloną kredką lub pisakiem kolorujemy zielone łodygi.  

• pisak, kredka zielona, żółta farba. 

 

 



 

 

 

 

 



4.Rolnik sam w dolinie – zabawa taneczna do piosenki. Wykonując pracę plastyczną możemy śpiewać 

piosenkę, albo wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem pobawić się w rolnika.  

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

 

Rolnik sam w dolinie 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.  

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik sam w dolinie.  

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę,  

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik bierze żonę. (×2)  

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.  

Hejże, hejże, hejże ha, żona bierze dziecko. (×2)  

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię.  

Hejże, hejże, hejże ha, dziecko bierze nianię. (×2)  

Niania bierze kotka, niania bierze kotka.  

Hejże, hejże, hejże ha, niania bierze kotka. (×2)  

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże, hejże, hejże ha, kotek bierze myszkę. (×2)  

Myszka bierze serek, myszka bierze serek.  

Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek (×2)  

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole.  

Tabliczki mnożenia ani podzielenia. (×2)  

Koło się obraca, serek się przewraca 

Hejże, hejże, hejże ha, serek się przewraca.  

 

5.„Popcornowe ludziki ” – zabawa plastyczna dla chętnych. Dzieci przyklejają popcorn na kartkę tworząc 

różne postacie, zwierzęta itd. do kartki i tworzą kukurydziane mozaiki. • kartka,popcorn, klej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


DZIEŃ 3: JAK POWSTAJE CHLEB 

1. Degustacja różnego rodzaju pieczywa (pszenne, żytnie, razowe, bułka, rogal, bułka maślana itp.). 
Dzieci dostają na talerzyku kawałeczki różnego rodzaju produktów piekarskich, które posiadamy w domu. 
Smakują pieczywo, określają jego smak, zapach i kolor.  

 
Następnie dzieci próbują przyporządkować kawałki pieczywa danym bochenkom (przedstawionym na 
zdjęciu lub rzeczywistych) i podać nazwy różnego rodzaju pieczywa.  

 
 
 

 

Dzieci charakteryzują różne produkty piekarskie – porównują kolor, wielkość, strukturę i kształt (rogalik, 
podłużny, owalny itd.)  używając  przy opisywaniu jak największej liczby przymiotników. 

 
2. „Skąd się bierze chleb?” – rozmowa 

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA 

3. „Zawody” 
 

Dzieci podają nazwy zawodów ludzi, którzy biorą udział w produkcji chleba. 
„Od ziarenka do bochenka” 

 
 



   

   
  

4.Emocje – docenienie. 

 „Wiosna na wsi” – dzieci słuchają opowiadanie 

 Dziadek Stasia mieszka na wsi. Dziś jest sobota, Staś nie ma w szkole lekcji i postanowił z rodzicami 

odwiedzić dziadka. Wyjechali z miasta skoro świt. Staś obserwował przez okno samochodu uciekające 

bloki i domy. Już po chwili nie było widać kominów fabryk i wysokich wieżowców, które dumnie pięły się 

w miejskiej dżungli. Z nosem w szybie Staś podziwiał zmieniający się krajobraz. Najpierw przejeżdżali 

przez miasta i miasteczka, które były coraz mniejsze i w których nie było już wieżowców, a jedynie małe 

domki przycupnięte przy uliczkach niczym kury na grzędach. Między kolejnymi miasteczkami rozciągały 

się połacie lasów i pól, nad którymi krążyły ptaki. Wiosna dawała o sobie znać, gdyż wszystko zieleniło się 

wkoło jak szalone. Po kilku godzinach Staś z rodzicami dotarł na miejsce. Dziadek przywitał wszystkich 

z wielkim entuzjazmem. Wyściskał mamę, tatę i wnuczka. Staś wskoczył dziadkowi na barana. – Hura! 

Dziadku, jak tu pięknie, zupełnie inaczej niż mieście. – O tak, zupełnie inaczej – potwierdził dziadek. – 

Mam tu dużo pracy, muszę zasiać warzywa w całym ogrodzie. Może mi pomożesz, zuchu? – O, to my 

pójdziemy do domu i ugotujemy z tatą obiad. Będzie na was czekał, gdy wrócicie z ogrodu – 

zapowiedziała mama. Tata z mamą znikli za drzwiami dziadkowego domu, a Staś z dziadkiem ruszyli 

w kierunku ogrodu. Do obsiania były spory kawałek terenu przy szklarniach i po sześć długich grządek 

znajdujących się we wnętrzu każdej z trzech szklarni. Staś z dziadkiem zabrali się do roboty. Do grządek 

wpadały ziarenka, z których miały wyrosnąć dorodne pomidory, marchewki, ogórki, pietruszki, sałaty, 



dynie i kabaczki. Dziadek kierował pracą Stasia i pomagał przykrywać mu ziarenka ziemią. – Teraz trzeba 

to wszystko dobrze podlać – zarządził. Staś już trzymał w ręku ogrodowego węża. – Widzę, że doskonale 

wiesz, co potrzebne jest roślinom do wzrostu – z uśmiechem powiedział dziadek. Wszystkie grządki 

zostały dokładnie podlane i dziadek ze Stasiem mogli udać się do domu. – Umyjcie szybko ręce, podaję 

obiad! – krzyknęła mama z kuchni, słysząc wchodzących do domu Stasia z dziadkiem. Wszyscy zjedli 

obiad ze smakiem. Nie wiadomo, komu bardziej smakowały przygotowane przez mamę pierogi: czy 

dziadkowi, który dawno już ich nie jadł, czy też Stasiowi, który porządnie zgłodniał podczas prac 

w ogrodzie i pałaszował już drugą dokładkę obiadu.                                                                                                                                           

– Cieszymy się z mamą, że obiad wam tak smakuje. Uważaj, Stasiu, bo zaraz zjesz widelec razem 

z pierogiem – śmiejąc się, powiedział tata. – Dobrze, że ma apetyt – powiedział dziadek, głaszcząc 

wnuczka po głowie. – Jestem wam bardzo wdzięczny za to, że mnie odwiedziliście. To był pyszny obiad. 

A bez twojej pomocy, Stasiu, obsiewanie ogrodu zabrałoby mi dużo więcej czasu. Przydałby mi się taki 

pomocnik na co dzień. Nie dość, że szybko pracuje, to jeszcze sam wie, co i kiedy trzeba zrobić. Staś 

poczuł się naprawdę doceniony. Teraz już nie tylko czuł, ale i wiedział, że dziadek dostrzegł jego wysiłek 

i zaangażowanie. A i mama z tatą siedzieli przy stole uśmiechnięci. – Nareszcie ktoś docenił, to że gotuję 

– powiedziała mama. – Oj, przecież zawsze to doceniamy – odrzekł tata, dając mamie buziaka w policzek. 

– No właśnie. Przecież zawsze wszystko znika z naszych talerzy, a skoro tak, to znaczy, że wszystko nam 

smakuje. – Jednym słowem, czuj się zawsze doceniona, córeczko! – skwitował dziadek. 

Wspólne opowiadanie treść. Rodzic pyta, jakie emocje towarzyszyły jego bohaterom (szczególnie zwraca 

uwagę na uczucie docenienia). 

 „Uczucie docenienia” – dyskusja. 
 

Rodzic zadaje dziecku pytania: Co to znaczy „czuć się docenionym”? Czy jest to przyjemne uczucie? Za co 
można kogoś docenić? Czy dziecko czuło się kiedyś docenione? W jakiej to było sytuacji? Jak można 
komuś okazać, że się go docenia? 

 
5. Zabawa logopedyczna z kawałkiem chleba – usprawnianie aparatu mowy. 
kawałki chleba ze skórką 

 
Dziecko dostaje kawałek chleba ze skórką. Przeżuwa , mlaska, gryzie skórkę, oblizuje się itp.  

 
6.Zabawa manualna – przygotowywanie ciasta na chleb, wypiek chleba. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wV0xD2kyERg 

 

Zabawy kostkami – rzucamy do siebie kostką do gry, liczenie przez dzieci liczby wyrzuconych oczek na 

kostce, dodawanie oczek, odejmowanie. 

 

 

 

 



DZIEŃ 4 – MASZYNY ROLNICZE  

1.Filmik dla dzieci – Coś dla chłopaków 

https://www.bing.com/videos/search?q=maszyny+rolnicz+filmik 

 

 

• Pogadanka na temat różnych narzędzi i maszyn ogrodniczych oraz bezpieczeństwa podczas ich 

wykorzystywania: 

-pług do orania (napowietrzania gleby, odwracania jej wierzchniej warstwy),  

- bronę (do bronowania, wyrównywania powierzchni gleby, działa jak grabie),  

- urządzenie do nawożenia, siewnik (do siania),   

2.„Kosiarze” – zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów obu ramion. Przy włączonej dowolnej muzyce 

dzieci naśladują ruchy kosiarzy (ruchy obu ramion jednocześnie). Gdy muzyka ustaje, kosiarze 

odpoczywają (dzieci siadają ze skrzyżowanymi nogami).  

3.„Traktor” – praca plastyczna. Dzieci tworzą traktor z patyczków drewnianych przyklejonych do kartki. 

Dodają kółka i poszczególne elementy znajdujące się w traktorze. Możemy dorysować poszczególne 

elementy rysunku.  

• kartka, patyczki drewniane, guziki, nakrętki, kolorowy papier, nożyczki, klej, kredki i co tam jeszcze 

posiadamy w domku.  

4.„Maszyna przyszłości” – zabawa plastyczna dla chętnych(chłopaków) rysowanie maszyny przyszłości, 

która ułatwi rolnikom prace na polu.  

• kartki, kredki. 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=maszyny+rolnicz+filmik


DZIEŃ 5 – PRODUKTY EKOLOGICZNE  

1.„Czym jest gospodarstwo ekologiczne” – pogadanka, filmik dla dzieci.  

/www.bing.com/search?q=gospodarstwo+ekologiczne+filmik+dla+dzieci 

Charakterystyka gospodarstwa ekologicznego (np. zakaz używania chemicznych środków ochrony roślin, 

nawozów sztucznych, pasz przemysłowych, stymulatorów wzrostu, karmienie zwierząt paszą 

wyprodukowaną w tym gospodarstwie, używanie nawozów wytworzonych przez hodowane zwierzęta, 

konieczność zachowania różnorodności gatunków roślin i zwierząt). 

 

Pokazujemy dzieciom symbol żywności ekologicznej. Dzieci omawiają symbol, przeliczają gwiazdki.  

2.Symbol żywności ekologicznej - Projektowanie własnych symboli żywności ekologicznej. Dzieci 

projektują symbol żywności ekologicznej według własnego pomysłu.  

• kartki, kredki  

3.„Ekologiczna żywność” – porównywanie zdjęć warzyw, owoców, produktów z gospodarstwa 

ekologicznego z produktami standardowymi. (Popakowania produktów ekologicznych i zwykłych, cena, 

data ważności ). Z gazetek sklepowych dziecko może powycinać ekologiczną żywność. 

• kartka, gazetka sklepowa, nożyczki. 

 

      



5.„Słoneczniki” – zabawa plastyczna. Dzieci wycinają płatki z żółtego papieru i naklejają je na biały 

plastikowy talerzyk . W środku przyklejają ziarna słonecznika. Wycinają łodygę i liście i doklejają te 

elementy do słonecznika.  

• białe plastikowe lub papierowe talerzyki jednorazowe, żółty i zielony papier, nożyczki, klej, ziarna 

słonecznika.  

 

 

 

6.„Zbieranie ziaren” – zabawa ruchowa. Dajemy dziecku ziarna słonecznika, dyni itp. i kubeczek. Dziecko 

biega z kubeczkiem w rytm dowolnej muzyki. Podnosimy karteczkę z daną liczbą (od 0 do 10). Zadaniem 

dziecka jest zebrać do kubeczka taką liczbę ziarenek, jaka jest widoczna na planszy. Po ich zebraniu dzieci 

siadają na dywanie i wysypują ziarna ze swojego kubeczka. Przeliczamy liczbę wrzuconych ziaren. W razie 

pomyłki dokładają lub odejmują ziarna. 

Możemy dziecku rozsypać różne ziarenka np. słonecznik, dynia, groch itp. Przeliczmy ziarenka,  

dodajemy, odejmujemy. 

• kubeczki plastikowe, ziarna słonecznika, dyni, CD, kartki z liczbami (od 0 do 10) 


