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„Jakie maszyny pomagają rolnikowi?”  

 

 „Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?” – rozmowa na temat 

pracy rolnika na podstawie zdjęć i doświadczeń dzieci. 

Rodzic pyta Dziecko: Jakie znasz maszyny i urządzenia, które pomagają rolnikowi w jego 

ciężkiej pracy? Rodzic pokazuje dziecku obrazki (Załącznik 1) m.in. traktor, kombajn 

zbożowy, silos, prasa belująca, pług, siewnik. Rodzic opowiada o maszynach rolniczych na 

podstawie poniższych informacji: 

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. 

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.  

 „Kosiarze” – zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów obu ramion.  

Przy włączonej dowolnej muzyce Dziecko stoi w dowolnym miejscu w pokoju. Naśladuje 

ruchy kosiarzy (ruchy obu ramion jednocześnie). Gdy muzyka ustaje, kosiarz odpoczywa 

(Dziecko siada ze skrzyżowanymi nogami). Zabawa jest kontynuowana, gdy Rodzic ponownie 

włącza muzykę.  

 



 „O jakiej maszynie myślę?” – zabawa dydaktyczna 

Rodzic pyta: O jakiej maszynie myślę? A następnie wypowiada jej nazwę, dzieląc ją na sylaby. 

Dziecko podaje całą nazwę maszyny. 

 „Co zrobić, by sól była miałka?” – rozdrabnianie soli za pomocą moździerza 

kuchennego 

Dziecko siedzi przy stoliku. Przed Dzieckiem jest moździerz kuchenny i sól gruboziarnista. 

Rodzic mówi: Nie mamy w domu specjalistycznych maszyn rolniczych, które pomogłyby nam 

zemleć zboże na mąkę, ale spróbujemy rozdrobnić te kryształki soli na drobną sól kuchenną 

tak, aby była odpowiednia do solenia wszystkich potraw, na przykład jajka na miękko. Dziecko 

próbuje za pomocą moździerza rozetrzeć sól jak najdrobniej.  

Praca z KP3.39 a, b (5- latki) – doskonalenie percepcji wzrokowej, zdolności 

grafomotorycznych i logicznego myślenia. 

 „Traktor” – praca plastyczna (instrukcja: Załącznik 2) 

 

W celu podsumowania Naszych dzisiejszych zajęć, zapraszamy Was do obejrzenia filmu 😊  

https://youtu.be/FNvZVvk0eZE 

 

Wysyłamy również kilka kart pracy dla chętnych Dzieci: 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie linki i materiały wykorzystane w powyższych materiałach zamieszczone są 

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 

https://youtu.be/FNvZVvk0eZE


 

 

 

  



 

  



 


