
DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLAKI 
 

Temat tygodnia:  Praca rolnika  

Temat dnia:  Cztery pory roku w zagrodzie 

Zadanie 1 

Zaczynamy od krótkiej gimnastyki. 

1. „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, rozprostowanie rąk 

i uniesienie ich wraz ze złączonymi nogami nad podłogę. 

2. „Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” mocno 

w podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy. Na hasło „koci grzbiet” 

górny odcinek kręgosłupy „wypychamy” w górę, głowę chowamy między ramionami. 

3. „Koniki” – bieg w miejscu lub dookoła stołu (uderzanie piętami o pośladki). 

4. „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, wyprost, skłon do 

lewej nogi, wyprost. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy. 

5. „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego , tak aby dotknąć 

czołem podłogi. 

6. „Zwierzęta do stodoły” – zabawa ruchowa, orientacyjno-porządkowa. Dzieci naśladują 

chód wybranych przez siebie zwierząt z wiejskiego podwórka (króliki – skaczą obunóż, 

krowy – czworakują, kaczki – maszerują w pozycji kucznej, konie – podnoszą wysoko nogi). 

Zadanie 2 

Poproś rodzica o przeczytanie wiersza pt: „Od wiosny do wiosny” 

Aby wprowadzić was w magiczny nastrój zachęcamy, abyście zamknęli oczy podczas 

słuchania i spróbowali sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na świecie w opisanym 

wierszu. 

Na niebie jaśnieje słońce, Na niebie jaśnieje słońce, 

dni płyną, płyną miesiące... dni płyną, płyną miesiące... 

 Z lodu uwalnia się rzeka Dni coraz dłuższe, gorętsze 

i ze snu budzą się drzewa, pod lipą ciche pszczół brzęki, 

 ptaki wracają z daleka, woń siana płynie powietrzem, 

będą wić gniazda i śpiewać. z pól żniwne słychać piosenki 

Sady zabielą się kwieciem... zakwitły malwy przed chatą... 

To wiosna! Wiosna na świecie! Lato na świecie! Już lato! 

Na niebie jaśnieje słońce, Na niebie jaśnieje słońce, 

dni płyną, płyną miesiące... dni płyną, płyną miesiące... 

W sadzie już jabłko dojrzewa Długie i ciemne są noce 

niebem sznur ptaków mknie długi. śniegową włożył świerk czapę 

Liście się złocą na drzewach i sople lśnią pod okapem, 

idą jesienne szarugi śnieg w słońcu tęczą migoce 

wiatr nagle drzewa gnie w lesie... rzekę pod lodem mróz trzyma... 

Jesień na świecie! Już jesień! Zima na świecie! Już zima! 
 

 
  



 Na niebie jaśnieje słońce, 

dni płyną, płyną miesiące... 

 Ze snu się budzi leszczyna 

 i nową wiosnę zaczyna! 

Odpowiedz na pytania 

- wymień po kolei pory roku zaczynając od wiosny, 

- co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”? 

- czy pamiętasz i potrafisz wymienić nazwy miesięcy? Spróbuj. 

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

jakie zimą? 

Zadanie 3 

Rozwiąż krzyżówkę 

1. Ta maszyna budowlana potrafi kopać głębokie doły. 

2. Leci wysoko, ponad chmurami, przewozi ludzi w odległe kraje. 

3. Jest w każdym domu, zapalasz ją gdy robi się ciemno. 

4. Ten owoc egzotyczny jest żółty i podłużny. 

5. W bajce połknął babcię i Czerwonego Kapturka. 

6. W znanym wierszu zgubił je pan Hilary. 

Znasz już hasło? 

To teraz wymień 10 czynności, którymi zajmuje się rolnik. 

Zadanie 5 

Pokoloruj wiejskie zwierzęta zgodnie z instrukcją. – Załącznik 1 

Zadanie 6 

A teraz pobaw się przy piosence pt: „W poniedziałek rano kosił ojciec siano” . Wykonuj 

ruchy zgodnie z tekstem piosenki. Może podpowie ci mama lub tata. 

https://www.youtube.com/watch?v=tghdR-K6mPk / źródło youtube 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=tghdR-K6mPk
https://www.youtube.com/watch?v=tghdR-K6mPk


 

Zadanie 7 

Wykonaj karty pracy 48 a, 48 b 

Zadanie 8 

„Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat mowy. 

Przygotuj sobie talerzyk, słomkę, małe kawałki papieru (wielkości 10 gr.) – będą udawały 

pokarm dla kurek i dwie kostki do gry. Rzuć kostkami, policz ile razem wypadło oczek i za 

pomocą słomki przenieś kawałki papieru na talerzyk , zgodnie z wyrzuconą liczba oczek. 

Zadanie 9 

Ułóż puzzle 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/122403-farma-na-wsi /żródło puzzlefactory 
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Załącznik 1 

Pokoloruj 3, 5 i 9 krowę licząc od strony lewej. 

Pokoloruj 2, 6 i 8 owcę licząc od strony prawej. 

Pokoloruj 4 i 7 konia licząc od strony lewej. 


