
4.05.2020 PONIEDZIAŁEK 

Temat: ,, Praca Rolnika”. 

1. Gimnastyka poranna na rozbudzenie.  

Zapraszam do taniec z pokazywaniem do piosenki ,,Głowa, ramiona, kolana, 

pięty”. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

2. Dzisiaj poznasz  maszyny, które pomagają rolnikowi w pracy. Proszę 

abyś na początku obejrzał wspólnie z rodzicami ten oto filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE&feature=youtu.be 

A teraz spróbujcie wymienić maszyny, jakie wystąpiły w filmiku? Oczywiście 

te, które zapamiętaliście.  

Drogi rodzicu! Prosimy abyś po obejrzeniu z dzieckiem filmu prowadził 

rozmowę, na temat maszyn i urządzeń, które pomagają rolnikowi w jego 

ciężkiej pracy. Podkreśl, że obsługa takich maszyn wymaga zachowania zasad 

bezpieczeństwa przez rolnika, musi on być bardzo ostrożny. Prosimy o 

wyjaśnienie, że dziecko nie może samo przebywać blisko takich maszyn ani nic 

w nich nie naciskać.  

A oto kilka ciekawostek na temat niektórych maszyn: 

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. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kombajn_rolniczy#/media/Plik:Claas-

lexion-570-1.jpg 

Źródło: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:BizonZ058.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE&feature=youtu.be
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:BizonZ058.jpg


  

  

  

Silos – to zbiornik do przechowywania ziarna, jednak zanim ono tam trafi, musi 

być bardzo dokładnie wysuszone, bo inaczej szybko zapleśnieje. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Grain_Silos_at_Manor_

Farm_-_geograph.org.uk_-_1706973.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Grain_Silos_at_Manor_Farm_-_geograph.org.uk_-_1706973.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Grain_Silos_at_Manor_Farm_-_geograph.org.uk_-_1706973.jpg


  

  

Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych 

urządzeń można go wykorzystywać przy różnych pracach. 

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Deutz-

Fahr_Agrotron_130.jpg 

  

  

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Deutz-Fahr_Agrotron_130.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Deutz-Fahr_Agrotron_130.jpg


  

Prasa belująca- służy do zbierania siana, słomy z pola i zwijania go w bele. 

Źródło: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/IHSquareBalerJuly2004.

jpg 

Film: https://www.youtube.com/watch?v=j0QUhcLze3o 

  

Pług – narzędzie do przekopywania- orania ziemi po zimie, aby nie była zbyt 

twarda. Pług przygotowuje ją tak, aby można było w niej zasiać nowe nasiona. 

Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ug#/media/Plik:Vierscharige_wentelplo

eg.jpg 

Film:  https://www.youtube.com/watch?v=H4P1_PVmvAc 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/IHSquareBalerJuly2004.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/IHSquareBalerJuly2004.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=j0QUhcLze3o
https://www.youtube.com/watch?v=H4P1_PVmvAc


  

Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu. 

Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Siewnik#/media/Plik:Sowing_machine_Nordsten.j

pg 

  

  

3. Na zakończenie proponuje zabawę ruchową do piosenki ,,Rolnik sam w 

dolinie”. 

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U 

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U


Dziecko, rodzice, rodzeństwo stoją w kole trzymając się za ręce. Jedna osoba 

jest rolnikiem (stoi w środku koła, ) koło się kręci a rolnik zgodnie ze słowami 

piosenki dobiera kolejno osoby. Pod koniec piosenki ,,serek” wchodzi do 

środka, przewraca się a pozostałe osoby chodzą w kółko i śpiewają:  

,, Koło się obraca, serek się przewraca. 

Hejże, hejże, hejże ha, serek się przewraca. 

Ser będzie rolnikiem, ser będzie rolnikiem. 

Hejże, hejże, hejże ha, ser będzie rolnikiem”. 

zabawa rozpoczyna się od początku. 

4. Na koniec odszukaj 10 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. 

POWODZENIA!!! 



  



 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Puzzle- dziecko rozcina puzzle, wzdłuż zaznaczonych linii. Następnie 

układa je i nakleja na karton.  

 

 

 

 

 



5.05.2020 WTOREK 

Temat: Maszyny w gospodarstwie- wykonanie traktora, praca 

przestrzenna. 

1. „Traktory i samochody” – zabawa ruchowa bieżna. Dziecko biega, w 

różnym tempie – na hasło: Traktor! wolnym truchtem, natomiast na hasło: 

Samochód! – szybko. 

2. Wprowadzenie do tematu pracy plastycznej. 

Na początek przypomnijcie sobie o maszynach rolniczych, które poznaliście 

wczoraj. Spróbujcie je nazwać. 

Film: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=FNvZVvk0eZE&feature

=emb_logo 

3. Następnie rozruszamy nasze dłonie, żeby były bardziej zwinne, sprawne. 

Zachęcam do udziału w zabawie „Maszyna”.  

Dziecko i rodzic siedzą w parze naprzeciw siebie. Dziecko i rodzic stykają się 

otwartymi dłońmi. Jedna para dłoni jest przybliżona do ciała dziecka, a druga – 

do rodzica. Podczas recytacji wiersza na przemian wyciągamy i przybliżamy do 

siebie ręce (ruchem naprzemiennym), uważając, aby dłonie przez cały czas były 

złączone.  

Ruchy są rytmiczne.  

„Maszyna”  Małgorzata Barańska 

Ta maszyna, ta maszyna 

swoją pracę już zaczyna. 

Wszystkie tłoki zaraz ruszą, 

bo się razem ruszać muszą. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=FNvZVvk0eZE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=FNvZVvk0eZE&feature=emb_logo


2. A teraz czas na wykonanie pracy plastycznej pt. „Traktor” 

Do  tego zadania będziecie Państwo potrzebować: 

-rolkę po papierze toaletowym, 

-pudełka np. po syropach lub tekturę, 

-farby, 

-klej lub taśma dwustronna 

-papier kolorowy, bibuła 

Sposób wykonania: 

Rolkę po papierze toaletowym oklejamy  papierem kolorowym lub bibułą. 

Kabinę i koła traktora wykonujemy z pudełek (duże koła obrysowujemy np. od 

szklanki, a małe np. od większej nakrętki od butelki ) i malujemy farbami. Jak 

wszystkie elementy wyschną łączymy je ze sobą, za pomocą kleju lub taśmy 

najlepiej dwustronnej, aż powstanie traktor. 

A oto kilka podpowiedzi: 

  

  

Życzę miłej zabawy!!!  

 

 

 

 



ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Zabawy słuchowe: 

 Raz i dwa, raz i dwa, każdy klaszcze tak jak ja! – prowadzący wyklaskuje 

rytm, a dziecko stara się go precyzyjnie odtworzyć. Alternatywnie można 

tupać, śpiewać, kląskać i skakać do rytmu.  

 Krok za krokiem – w tej zabawie dziecko ma zawiązane oczy i podąża za 

dźwiękiem wydawanym przez rodzica za pomocą np. marakasu, zabawę 

można urozmaicić wyznaczając trasę papierową taśmą – za jej 

przekroczenie dziecko wraca na start lub odpada z gry;  

 Pudełko – zadaniem dziecka jest potrząsać pudełkiem, w którym ukryte 

są przedmioty codziennego użytku, np. klucze, telefon i zgadnąć co się z 

nich znajduje. 

 


