
Tematyka na tydzień od 14.04-  do 17.04. 2020 r. 

Tematyka kompleksowa tygodnia: „Praca rolnika” 

 

 Dzień 1 ( poniedziałek wielkanocny)  

 

 Dzień 2 (wtorek)- „Na polu” 

 

1. Oglądanie książek lub filmu o zwierzętach mieszkających w gospodarstwie.  

( książki o zwierzętach gospodarskich) 

Dziecko przegląda książki o zwierzętach. Odszukuje zwierzęta, które mieszkają w 

gospodarstwie. Rodzic może kierować zabawą np.: Znajdź zwierzę, które mieszka w kurniku. 

Znajdź duże zwierzę, które mieszka w oborze. Rodzic skłania dziecko do refleksji i odpowiedzi 

na nietypowe pytania np.: dlaczego krowa jest czarno-biała? Dlaczego koń ma kopyta, a nie 

łapy? 

 

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

 

2. „Praca rolnika” 

(  zwierzęta występujące w wierszu) 

– słuchanie wiersza, ilustrowanie go sylwetami. Rodzic czyta wiersz, a dziecko pokazuje 

palcem sylwetę zwierzęcia, kiedy te pojawi się w treści wiersza.  

 

            

 



              

 

„Wspólna praca” 

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 podwórku kogut pieje: 

− Już gospodarz w polu sieje... Ko, ko! 

Na topoli kraczą wrony: 

− Już koniki c i ą g n ą brony... Kra, kra! 

Teraz krzyczą wszyscy razem: 

− Oraliśmy z gospodarzem! Hej! Hej! 

 

Rodzic wyjaśnia, co to jest pług, ugór, orka, brona. Dziecko wymienia jakie zwierzęta 

występowały w wierszu? Co robiły i o czym opowiadały? 

Dziecko tworzy zdania ze słowami, które zostały wyjaśnione w wierszu. Przelicza słowa w 

zdaniach na palcach, pokazując ich liczbę ( pisze na kartce ). 

 

3. „Dlaczego rośliny rosną?”– praca plastyczna 

( przybory do rysowania i pisania, arkusz papieru, klej, nożyczki, kolorowy papier) 

 

Rozmowa z dzieckiem czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć i się rozwijać. Wykonanie 

plakatu, który pokaże to w zrozumiały sposób korzystając ze wszystkich przyborów dostępnych 

w domu. Dzieci mogą rysować ilustracje i pisać wyrazy. Plakaty dzieci wieszają w swoim 

pokoju.  



4. Zabawy ruchowe: ( szaliki, krzesła, stół, otwarte okno ) 

 

„Wiosenny deszczyk” – dzieci biegają po pokoju, na hasło rodzica: pada deszcz, każde dziecko 

szuka schronienia i chowa się pod stół, krzesło… 

„Tęcza” – dzieci siadają w siadzie skrzyżnym i trzymają szaliki za końce w wyprostowanych 

rękach uniesionych nad głową. Wykonują skłony na boki, raz w prawo, raz w lewo.  

„Nie wpadnij do kałuży” – rozkładamy na podłodze w niewielkich odległościach od siebie pętle 

z szalików. Dzieci przeskakują z pętli do pętli tak, jakby skakały po kamieniach między 

kałużami.  

„Krecik wychodzi z kretowiska” – rozstawia tunel z krzeseł. Dzieci próbują się przedostać na 

jego drugą stronę.  

„Obserwujemy bociana” – dzieci kładą się na brzuchu, nogi trzymają na podłodze, z palców  

robią „lornetkę”, podnoszą łokcie i udają, że obserwują bociana spacerującego po łące.  

„Wąchamy kwiaty” – Dzieci leżą na podłodze w dowolnej pozycji i wdychają powietrze wolno 

i spokojnie nosem, a wydychają ustami. 

 

5. „Zakładamy uprawę ziół”– zabawa badawcza ( nasiona różnych ziół, doniczki, ziemia). 

Przypomina o uprawie rzeżuchy, cebuli i fasoli. Rozmowa z dzieckiem, co to są zioła, jak 

wyglądają, do czego można je wykorzystać. Dzieci, wysiewają nasiona ziół do doniczek i 

przypomnienie czego rośliny potrzebują do prawidłowego rozwoju. Odstawienie doniczek do 

zielonego ogródka w pokoju dziecka. 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.45 

 

Praca z KP3. 45a (pierwsza strona) 

Dziecko przypomina sobie cykl rozwoju roślin, zaznacza kolejność, rysuje po śladzie pędy 

fasoli. 

 

Praca z KP3.45b (druga strona) 

Dziecko rysuje drogę w labiryncie, klasyfikuje warzywa i owoce. 

 



 Dzień 3- (środa)-„ Wiejskie produkty” 

 

1. Ćwiczenia gimnastyczne: 

„ Taczki”- dziecko klęka, podpiera się na rękach i wyciąga do tyłu wyprostowane, 

rozstawione nogi. Rodzic staje za nim, łapie za kolana i unosi nogi dziecka. W pozycji 

„taczki”  musi przejść kilka metrów. 

„Maszyny rolnicze”. Dziecko stoi w dowolnym miejscu . Na sygnał rodzica, np.: „Traktor, 

kombajn, wóz z konikiem” naśladuje maszyny rolnicze głosem i ruchem.  

2. „Rolnik sam w dolinie”- nauka piosenki i wspólna zabawa z piosenką (do 

przeprowadzenia zabawy potrzebnych jest 6 osób). 

Jeżeli w Państwa domu jest więcej osób, można śpiewając przeprowadzić zabawę. Jedna 

osoba jest „rolnikiem”, który wybiera „żonę” ( rolnikiem może być tato i wybiera mamę). 

Potem żona wybiera „dziecko” i tak dalej…Wybrana osoba chwyta za rękę wcześniej 

wybraną osobę i tańczą w kole. Każda nowo wybrana osoba dołącza do koła.  

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik sam w dolinie. × 2 

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 kotka, dziecko bierze kotka. 

Hejże, hejże, hejże ha, dziecko 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 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4


Koło się obraca, serek się przewraca 

Hejże, hejże, hejże ha, i do myszki wraca. × 2 

 

3. „Zagadki o zwierzętach z wiejskiego podwórka”- rodzic czyta zagadki a dziecko 

stara się odgadnąć, o jakie zwierzę chodzi: 

 

Nie dziewczyna to wcale, ale nosi korale. 

Wachlarz z krąg rozkłada i gul-gul-gul gada. (indyk) 

 

Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi. (kura) 

Choć go o to nikt nie prosi, zawsze rano wrzask podnosi. 

Ma ambicję być budzikiem, świt ogłaszać wielkim krzykiem. (kogut) 

Lubię pływać w stawie każdy z was mnie zna. 

Wśród wrzasków domowych ptaków słychać moje: kwa, kwa. (kaczka) 

4. „Tajemnicze pudełko”- zabawa (potrzebne będą: duże pudełko, produkty pochodzenia 

zwierzęcego- jajko, mleko, miód, wełna; oraz ilustracje przedstawiające zwierzęta, od 

których pochodzą te produkty). 

Rozmowa na temat produktów pochodzenia zwierzęcego. Rodzic przygotowuje pudełko z 

niewielkim otworem przez który można włożyć rękę. Dzieci wyciągają z niego różne produkty 

pochodzenia zwierzęcego. Podają ich nazwy, a następnie wskazują na obrazku zwierzę, od 

którego dany produkt pochodzi, np. jajko, mleko w kartonie, miód w słoiku, kłębek wełny.  

 

            



            

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.46 

 

Praca z KP3. 46a (pierwsza strona) 

Dzieci zapisują i rozwiązują działania arytmetyczne, dodają w zakresie 10. 

Praca z KP3.46b (druga strona) 

Dzieci czytają sylaby i piszą utworzone z nich wyrazy. 

 

 

 Dzień 4- czwartek-„ Maszyny rolnicze” 

 

1. Wspólne oglądanie książek i albumów o gospodarstwach, o pracy rolnika, maszynach. 

2. „Co to jest farma?” – rodzic rozmawia z dzieckiem: Co to jest farma? 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 hodowane w gospodarstwie? 

 



3. „Rolnika sam w dolinie”- wspólne śpiewanie piosenki. Można też zaproponować 

dziecku zabawę, tak jak w dniu poprzednim. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4 

 

4. „Maszyny rolnicze”- ( zdjęcia przedstawiające maszyny i narzędzia rolnicze: kombajn, 

traktor, prasę, bronę, motykę, grabie, łopatę, widły, kosę). 

 

Rodzic pokazuje dzieciom zdjęcia przedstawiające różne maszyny i narzędzia rolnicze, 

wykorzystywane w gospodarstwie: kombajn, traktor, prasę, bronę, motykę, grabie, łopatę, 

widły, kosę. Dzieci dzielą ich nazwy na sylaby, następnie na głoski, oznaczają pierwszą i 

ostatnią głoskę w wyrazie. Wspólnie z rodzicem dobierają podpisy do obrazków. Następnie 

rodzic pyta: 

 

Jakich maszyn potrzebuje rolnik podczas swojej pracy?  

Do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i narzędzia?  

 

 

              

       

        

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4


      

 

        

 

             



kombajn            traktor                  brony                     motyka     

grabie                 widły                    kosa                        łopata 

 

5. „Od ziarenka do bochenka”- zapoznajemy dziecko z historią powstawania chleba, 

oglądając film. Po obejrzeniu prosimy dziecko o opowiedzenie historyjki obrazkowej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8 

 

 

 

 



Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.47 

 

Praca z KP3. 36a (pierwsza strona) 

Dziecko układa historyjkę obrazkową o powstawaniu chleba, numeruje kolejne obrazki i 

rysuje ostatni element historyjki . 

 Dzień 5- piątek- „Cztery pory roku w gospodarstwie” 

1. „Karmimy kurki – zabawa usprawniająca aparat mowy (słomki, kawałki papieru, kartka z 

narysowaną kurą). 

N. rozdaje kartki, na których dzieci rysują duże koła i je wycinają. Niepotrzebne fragmenty 

papieru tną na niewielkie kawałki (wielkości paznokcia kciuka) – będą udawać pokarm kurek. 

Następnie dzieci za pomocą słomek przenoszą papierowe ścinki na wycięte koła, przeliczają je. 

  

2. „Od wiosny do wiosny” – rodzic zachęca dziecko do wysłuchania wiersza: 

Poproszę, żebyś zamknął/ęła oczy i spróbował/a sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na 

świecie opisanym w wierszu. Podczas słuchania postaraj się zapamiętać, jakie pory roku są w 

nim przedstawione. 

 

„Od wiosny do wiosny” 

 

Na niebie jaśnieje słońce,  

dni płyną, płyną miesiące...  

Z lodu uwalnia się rzeka  

i ze snu budzą się drzewa,  

ptaki wracają z daleka,  

będą wić gniazda i śpiewać.  

Sady zabielą się kwieciem...  

To wiosna! Wiosna na świecie! 

  

Na niebie jaśnieje słońce,  

dni płyną, płyną miesiące...  

Dni coraz dłuższe, gorętsze  

pod lipą ciche pszczół brzęki,  



woń siana płynie powietrzem,  

z pól żniwne słychać piosenki,  

zakwitły malwy przed chatą...  

Lato na świecie! Już lato!  

 

 

Na niebie jaśnieje słońce,  

dni płyną, płyną miesiące...  

W sadzie już jabłko dojrzewa  

niebem sznur ptaków mknie długi.  

Liście się złocą na drzewach  

idą jesienne szarugi  

wiatr nagle drzewa gnie w lesie...  

Jesień na świecie! Już jesień!  

 

Na niebie jaśnieje słońce,  

dni płyną, płyną miesiące...  

Długie i ciemne są noce  

śniegową włożył świerk czapę  

śnieg w słońcu tęczą migoce  

i sople lśnią pod okapem,  

rzekę pod lodem mróz trzyma...  

Zima na świecie! Już zima!  

 

 

Rodzic zadaje pytania: Czy udało Ci się zapamiętać, które pory roku są przedstawione w 

wierszu?  

Co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”?  

Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie 

zimą?  

 

 



3. „Rok w domu i w przyrodzie”– zabawa w klasyfikowanie (zdjęcia charakterystyczne dla 

poszczególnych pór roku).                                                                                          

Rodzic prezentuje dziecku obrazki charakterystyczne dla czterech pór roku. Dziecko określa z 

którą porą roku kojarzy mu się każdy obrazek i dlaczego. 

       

 

     

 



     

 

      

 

       



 

      

     

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.3 na str.47 

 

Praca z KP3. 47a (pierwsza strona) 

Dziecko odnajduje elementy niepasujące do prezentowanej pory roku, nalepia nazwy pór 

roku. 

Praca z KP3.47b (druga strona) 



Dziecko uzupełnia tabelę symbolami według wzoru, koloruje sekwencję kwadratów. 

 

 


