
 

Witajcie Przedszkolaki w środę ! 

 

Temat tygodnia: Praca rolnika 

Temat dnia: Na polu  

 

Rozpoczynamy poranek gimnastyką z domownikami.  

Do ćwiczeń przygotujcie dokładnie to samo co wczoraj : 

 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. 

Przypominamy przedszkolaki  o dokładnym myciu rączek po zabawie i przed posiłkami  

oraz po powrocie ze spaceru lub sklepu. 

 

Zad. 1 

Obejrzyj uważnie film „Wędrówki Skrzata Borówki” następnie odpowiedz na pytania, poproś 

rodziców o przeczytanie pytań.   

 * Nie wykonuj pracy plastycznej z końca filmu, dziś w zadaniach poniżej jest inny rodzaj 

pracy plastycznej. Oczywiście jeśli masz w domu materiał do wykonania pracy z filmiku i 

ogromne chęci, możesz to zrobić dodatkowo. 

 Link : https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4  

Źródło:  Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4


1. Jak nazywają się czerwone kwiaty rosnące na polu 

2. Jak nazywają się kwiaty od których imię nosi Haberek 

3. Wymień warzywa, które rosną w polu 

4. Wymień zwierzęta występujące na polu 

 

Zad. 2  „Wspólna praca” – słuchanie wiersza, ilustrowanie go sylwetami  

 

Wytnij sylwety zwierząt z załącznika nr 1. Poproś kogoś z domowników o przeczytanie 

wiesza „Wspólna praca” L. Wiszniewskigo. Kiedy usłyszysz nazwy zwierząt, podnieś sylwetę 

zwierzęcia do góry.  

Odpowiedz na pytania zawarte pod wierszem 

Na sam koniec postaraj się ułożyć zwierzęta w odpowiedniej kolejności i spróbuj naśladować 

odgłosy tych zwierząt.  

„Wspólna praca” 

Ludwik Wiszniewski  

Kwakął 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 



ciągną brony… 

Kra,kra! 

Teraz krzyczą 

wszyscy razem: 

-Oraliśmy 

z gospodarzem! 

Hej, hej ! 

 

Pytania do wiersza  

Czy zrozumiałeś wszystkie słowa użyte w wierszu? ( pług, ugór, orka, brona) 

Czy zapamiętałeś jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

Co robiły i o czym opowiadały? 

 

 

Zad.3  Dlaczego rośliny rosną ?  

Zanim obejrzysz film – link poniżej- zastanów się czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć i się 

rozwijać. Pomyśl i spróbuj zrobić plakat, który pokaże to w zrozumiały sposób, możesz 

skorzystać z dowolnych materiałów plastycznych. 

Teraz obejrzyj film i sprawdź czy na Twoim plakacie znalazło się wszystko czy czegoś 

zabrakło, możesz to jeszcze dorysować.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=koVl4AFn3Js 

Źródło: Youtube 

 

Zad. 4  Załóż hodowlę fasoli. Zabawa badawcza.   

Obejrzyj film na którym Kuba Wasz rówieśnik dokładnie opowiada czego będziecie 

potrzebować i jak założyć hodowlę fasoli. Razem z Kubą zachęcamy Was do założenia 

dzienniczka hodowli fasoli w którym każdego dnia możecie narysować etapy wzrostu rośliny.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=KVKpNVhyVmc 

Źródło: Youtube 

 

Udanej zabawy ! 

Zad. 5  

Wykonaj kartę pracy KP 3.45a – przypomnienie cyklu rozwoju roślin, znaczenie 

kolejności, rysowanie po śladzie pędów fasoli 

Wykonaj kartę pracy KP 3.45b – rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie warzyw i 

owoców 

https://www.youtube.com/watch?v=koVl4AFn3Js
https://www.youtube.com/watch?v=KVKpNVhyVmc


Zad. 6  Domowe laboratorium. W jaki sposób rośliny piją wodę ? 

 

Przeprowadź proste doświadczenia z pomocą rodziców a zobaczysz w jaki sposób rośliny 

dostarczają łodygami wodę do liści.  

 

Eksperyment 1  

Przygotuj: 

- grube przezroczyste słomki 

- patyczek do szaszłyka 

- wata 

- przezroczysty kubeczek / szklanka 

- barwniki spożywcze 

- woda 

- pipeta 

Eksperyment 2  

Przygotuj: 

- przezroczysty pojemnik / szklanka 

- barwnik i spożywcze 

- liście kapusty pekińskiej 

- woda 

- pipeta 

- trochę cierpliwości   

Teraz obejrzyj film i zrób to samo, dokładnie obserwuj co się dzieje  

Miłej zabawy, pamiętaj o bezpiecznym korzystaniu z patyczków i szklanek  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3FQvwF_Uw50 

Źródło: Youtube 

Zad. 7  

„Nowalijkowe sudoku” 

Na poniższej planszy, przyklej nowalijki, w taki sposób, żeby dany obrazek nie powtórzył się 

ani w linii pionowej, ani w linii poziomej. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FQvwF_Uw50


     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wytnij starannie obrazki nowalijek po przerywanej linii.  

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 Sylwety do wiersza „ Wspólna praca”  

 

 



 

 



 

 

 
 


