
 

09.04.21 

Dzień  dobry, zapraszam do zabawy 

Temat dnia: ,,Cały rok na wsi” 

 

 

1 ,,Jajko” -  masaż relaksacyjny na dobry  początek dnia: 

     Dziecko i rodzic siedzą  jedno za drugim – rodzic czyta wierszyk   i wykonuje ruchy  na plecach 

dziecka zgodnie z czytanym tekstem: 

A to co , a to co                  kreślenie  znaku zapytania na plecach 

Jajko droga szło                 stukanie  palcami  od dołu pleców ku górze 

Napotkało patelnię          na czubku głowy   robimy okrężny ruch dłonią zakończony lekkim stuknięciem 

I  udaje   jajecznicę         wykonanie  gładzącego ruchu od czubka głowy  ku dołowi 

Masaż można powtórzyć  ze zmianą ról. 

 

2.,, Mam dużo pracy”  zabawa dydaktyczna z elementami  dramy 
 Utrwalenie tematyki  pracy rolnika w każdej z pór  roku. 
 
Potrzebne będą  cztery  kartki papieru  w kolorach: zielonym, żółtym , czerwonym i białym.  

Rodzic  pokazuje zielona kartkę  (  dziecko  naśladuje czynności , które słyszy i zgaduje o jakiej porze   

roku jest mowa) i mówi: 

 Trawa  się  już zieleni  i zwierzęta  wychodzą   
 na  łąkę. Zboża posiane jesienią już wzeszły  
i potrzebują składników odżywczych , 
dlatego rolnik rozsypuje na polu nawóz. 
Wiosna to czas narodzin. W gospodarstwie 
rodzą się: kurczęta, cielęta i źrebięta. 
 
 
 
 
 
 
 

             



 

 

    Rodzic   pokazuje  czerwona kartkę    
(dziecko  naśladuje czynności) i mówi: 
Dni robią się coraz krótsze i należy się 

spieszyć  by ze wszystkim zdążyć. Trzeba 

zwieźć ostatnie zbiory, zebrać owoce i 

zaorać pola. Jesień to czas zbiorów 

ziemniaków, buraków a także czas zbiorów 

jabłek i gruszek w sadzie. W warzywniaku 

gospodyni ścina kapustę i wyrywa 

marchewki. Rolnik wkrótce zaorze pole i 

zasieje nowe zboże. 

 

 

      

                   

Rodzic  pokazuje żółtą kartkę( dziecko 
naśladuje  czynności) i mówi: 
lato na wsi to czas żniw, czyli ścinania 
i zbierania zboża, sianokosów i wielu 
innych prac, gospodyni w warzywniaku 
zbiera pomidory , fasolkę i sałatę 

Rodzic  pokazuje białą  kartkę 

(dziecko naśladuje czynności) i  

mówi: Jest zimno i dni są krótkie, 

przyroda odpoczywa. Zwierzęta 

musza być trzymane w ciepłych 

pomieszczeniach. Rolnik przycina 

gałęzie drzew i rąbie drwa na opał. 

Jest mróz i na łąkach nie ma już 

trawy. Krowy zostają w oborze a 

rolnik karmi je sianem. 



 

3 Aktywne słuchanie piosenki Stary Donald farmę miał. 

Rodzic korzystając z załącznika,  odtwarza dziecku piosenkę Stary Donald farmę miał. Dziecko 

słucha piosenki i stara się zapamiętać tekst. Rodzic odtwarza piosenkę kolejny raz. Dziecko 

śpiewa piosenkę i powtarza odgłosy zwierząt. 

 

 

4.Jak wygląda pole: wiosną, latem, jesienią, zimą – wykonanie plakatu 

Potrzebne będą: kartka w formacie A3, kolorowy papier, gazety , klej.  

Rodzic rysuje na kartce koło i dzieli go na cztery równe części, które będą imitować  wiejskie 

pole, zadaniem dziecka jest wyklejenie za pomocą wydzieranki z papieru i gazet, kolejnych 

części tak, aby przedstawiały pole w danej porze roku. 

 

 

 



5.  Policz ile jest zwierząt  - wynik można zapisać za pomocą różnych znaków  

     ( kreski, koła, kropki) – pomysły należą do Was. 

 

 

Praca z KP3.40 (5- latki) – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej 

 

 



6. Dla chętnych  
 ( narysuj po śladzie drogę: kury, koguta i kwoki z kurczętami) 
 

 

 


