
Witajcie Przedszkolaki w kolejnym tygodniu! 

 

Temat tygodnia: Praca rolnika 

Temat dnia: Dzień w gospodarstwie 

 

Rozpoczynamy wtorkowy poranek gimnastyką z domownikami.  

Do dzisiejszych ćwiczeń przygotujcie: 

 rączkę od miotły lub mopa 

 krzesła 

 

1. „Noszenie wody”. Rodzić pomaga dziecku włożyć rączkę od mopa, miotły między 

łopatki. Dziecko naśladuje pracę rolnika noszącego wodę. 

2. „Koszenie trawy”. Ćwiczenie z domownikiem. Dziecko przyjmuje pozycję  

na czworakach, rodzic obwiązuje z w pasie skakanką, szalikiem i prowadzi  

do wyznaczonego miejsca.  

3. „Taczki”. Ćwiczenie z domownikiem, rodzeństwem w parze. Wybranie dogodnego 

odcinka do przejścia. Dziecko klęka, podpiera się na rękach i wyciąga do tyłu 

wyprostowane, rozstawione nogi. Druga osoba staje między nimi, łapie za kolana 

 i unosi nogi dziecka. 

4. „Krecik wychodzi z kretowiska” – Rodzic rozstawia tunel z  krzeseł. Dziecko próbuje 

się przedostać na jego drugą stronę.  

5. „Obserwujemy bociana” – dziecko kładzie się na brzuchu, nogi trzyma na podłodze, 

 z palców robi „lornetkę”, podnosi łokcie i udaje, że obserwuje bociana spacerującego 

po łące. 

6. „Wąchamy kwiaty” – Dziecko leży na podłodze w dowolnej pozycji i wdycha 

powietrze wolno i spokojnie nosem, a wydycha ustami. 

 

 Drogie dzieciaki nie zapomnijcie o dokładnym myciu rączek po zabawie i przed 

posiłkami  oraz po powrocie ze spaceru lub sklepu.  

 

 

Zad. 1. 

„Wiejskie odgłosy” – kliknij w poniższy link, posłuchaj nie podglądaj  odgadnij nazwy 

zwierząt gospodarskich, ile udało się Tobie odgadnąć ? Sprawdź oglądając filmik ponownie 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

źródło: youtube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


Zad. 2  

Rozmowy zwierząt – Przypomnijcie sobie zwierzęta, które można spotkać na wsi. Poproście 

rodzica lub rodzeństwo o przeczytanie poniższego wiersza , następnie odpowiedz na pytania, 

które znajdują się pod wierszem, wykonaj ćwiczenia logopedyczne – naśladując odgłosy 

zwierząt. 

 

 

„Rozmowy zwierząt.” Barbara Kosowska 

 

Mu, Mu, Mu, tak krowa muczy 

Kto Cię krowo tak nauczył? 

Nikt nie uczył mnie muczenia 

Mówię Mu od urodzenia, 

A ponadto daję słowo 

Jestem bardzo mleczną krową 

 

Baran do owcy mówi: beee 

Czego baran od niej chce? 

Powiedz owco ma kochana 

Ile mleka dałaś z rana? 

Dałam dzisiaj dużo mleka 

Teraz na mnie fryzjer czeka 

 

Kukuryku, kukuryku 

Co się dzieje w tym kurniku? 

Kura jaja wysiaduje, 

Kogut z dumą spaceruje, 

Bo za chwilę już na świecie 

Ma pojawić się ich dziecię. 

 

Źrebię w stajni mamy szuka 

Rży, kopytkiem w ziemię stuka 

Gdzie ta mama się podziała? 

Pewnie z tatą w świat pognała 



Klacz i ogier wnet wrócili, 

Na wyścigach konnych byli. 

 

Tak zwierzęta rozmawiają 

One też swój język mają. 

To jest język zagrodowy 

Kury, owcy czy też krowy. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

Jakie zwierzęta występowały w wierszu? O czym rozmawiały zwierzęta? Czy zwierzęta 

rzeczywiście mogą ze sobą rozmawiać? Do czego służą wydawane przez nie odgłosy? 

Następnie rodzic prosi, aby dziecko spróbowało naśladować odgłosy zwierząt, np. Spróbuj 

wydać odgłos jagnięcia, które zobaczyło wilka, bardzo się boi i przywołuje owcę, spróbuj 

przedstawić krowę, która jest bardzo głodna i przywołuje gospodarza. 

 

Zad. 3. 

Naucz się wiersza „ Rozmowy zwierząt” na pamięć. 

Każdego dnia spróbujcie nauczyć się jednej zwrotki wiersza na pamięć.  

 

Zad.4 

Wykonaj kartę pracy KP3.44a – połącz młode i dorosłe zwierzęta tego samego gatunku 

 

Zad. 5. 

„Zwierzęta w zagrodzie” – praca plastyczno – konstrukcyjna. Do wykonania pracy 

potrzebujesz: 

 karton, np. z pudełka na buty, opakowania po ryżu itp. 

 papier kolorowy lub blok rysunkowy lub np. płatki kosmetyczne, ścinki włóczki,watę 

 kredki,  

 klej, 

 nożyczki 

 klocki 

Każdy szablon zwierzęcia natnij u dołu oraz wykonaj wsuwane podstawki, wsunięte 

krzyżowo w nacięcia szablonów zwierząt utrzymują szablon w pionie. Ozdób szablony np. 

kolorowym papierem, płatkami kosmetycznymi, watą, ścinkami włóczki. Możesz również 

odrysować na bloku rysunkowym szablony zwierząt z kartonu, następnie pokolorować i 



przykleić na kartonowy szablon. Stwórz gospodarstwo i zbuduj z klocków zagrody dla 

poszczególnych zwierząt. 

 

Zad. 6 

Wykonaj kartę pracy KP 3. 44b – Podaj nazwy zwierząt przedstawionych z lewej strony, 

jakie odgłosy wydają? Naśladuj te odgłosy w podanych rytmach. Policz figury w każdym 

rytmie. Napisz ich liczbę w kratkach z prawej strony.   

Zad. 7  

Wykonaj kart pracy KP 3. 48a – kącik grafomotoryczny – napisz ołówkiem nazwy zwierząt 

po śladzie.  

 

Zad. 8  

„Zwierzęta w gospodarstwie rolnym na wsi” – obejrzyj film edukacyjny klikając w 

poniższy link.  

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

Film pokazuje jak opisywane zwierzęta wyglądają, jakie dźwięki wydają, co jedzą, gdzie 

mieszkają i jakie jest ich znaczenie gospodarcze dla człowieka.  

Na końcu filmu znajdują się zagadki sprawdzające poznaną wiedzę.  

Powodzenia !  

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U

