
 

 

 

 

TYDZIEŃ 4 

PRACA ROLNIKA 

Propozycja zadań dla dzieci 5-6-letnich 

 

  

Spis treści: 

Zadanie: 

1. Opowiadanie „ Wiosna na wsi”- Dominika Niemiec 

2. Wiersze o tematyce „ Na wsi” 

3. Zabawa z głoskami i sylabami 

4. Jak powstaje chleb?- historyjka obrazkowa 

5. Wieś, czy miasto- szukanie różnic 

6. Rośliny zbożowe, okopowe i oleiste, –ilustracje  

7. KARTY PRACY (od 7 do 16) 

Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne 

Ciekawe linki z filmami, muzyką 

 

  



Zad.1 

Wiosna na wsi 

Dominika Niemiec 

  

Dziadek Stasia mieszka na wsi. Dziś jest sobota, Staś nie ma w szkole lekcji i postanowił z rodzicami 

odwiedzić dziadka. Wyjechali z miasta skoro świt. Staś obserwował przez okno samochodu uciekające bloki 

i domy. Już po chwili nie było widać kominów fabryk i wysokich wieżowców, które dumnie pięły się w 

miejskiej dżungli. Z nosem w szybie Staś podziwiał zmieniający się krajobraz. Najpierw przejeżdżali przez 

miasta i miasteczka, które były coraz mniejsze i w których nie było już wieżowców, a jedynie małe domki 

przycupnięte przy uliczkach niczym kury na grzędach. Między kolejnymi miasteczkami rozciągały się 

połacie lasów i pól, nad którymi krążyły ptaki. Wiosna dawała o sobie znać, gdyż wszystko zieleniło się 

wkoło jak szalone. Po kilku godzinach Staś z rodzicami dotarł na miejsce. Dziadek przywitał wszystkich z 

wielkim entuzjazmem. Wyściskał mamę, tatę i wnuczka. Staś wskoczył dziadkowi na barana. 

– Hura! Dziadku, jak tu pięknie, zupełnie inaczej niż mieście. 

– O tak, zupełnie inaczej – potwierdził dziadek. – Mam tu dużo pracy, muszę zasiać warzywa w całym 

ogrodzie. Może mi pomożesz, zuchu? 

– O, to my pójdziemy do domu i ugotujemy z tatą obiad. Będzie na was czekał, gdy wrócicie z ogrodu – 

zapowiedziała mama. 

Tata z mamą znikli za drzwiami dziadkowego domu, a Staś z dziadkiem ruszyli w kierunku ogrodu. Do 

obsiania były spory kawałek terenu przy szklarniach i po sześć długich grządek znajdujących się we wnętrzu 

każdej z trzech szklarni. Staś z dziadkiem zabrali się do roboty. Do grządek wpadały ziarenka, z których 

miały wyrosnąć dorodne pomidory, marchewki, ogórki, pietruszki, sałaty, dynie i kabaczki. Dziadek 

kierował pracą Stasia i pomagał przykrywać mu ziarenka ziemią. 

– Teraz trzeba to wszystko dobrze podlać – zarządził. 

Staś już trzymał w ręku ogrodowego węża. 

– Widzę, że doskonale wiesz, co potrzebne jest roślinom do wzrostu – z uśmiechem powiedział dziadek. 

Wszystkie grządki zostały dokładnie podlane i dziadek ze Stasiem mogli udać się do domu. 

– Umyjcie szybko ręce, podaję obiad! – krzyknęła mama z kuchni, słysząc wchodzących do domu Stasia z 

dziadkiem. 

Wszyscy zjedli obiad ze smakiem. Nie wiadomo, komu bardziej smakowały przygotowane przez mamę 

pierogi: czy dziadkowi, który dawno już ich nie jadł, czy też Stasiowi, który porządnie zgłodniał podczas 

prac w ogrodzie i pałaszował już drugą dokładkę obiadu. – Cieszymy się z mamą, że obiad wam tak 

smakuje. Uważaj, Stasiu, bo zaraz zjesz widelec razem z pierogiem – śmiejąc się, powiedział tata. 

– Dobrze, że ma apetyt – powiedział dziadek, głaszcząc wnuczka po głowie. – Jestem wam bardzo 

wdzięczny za to, że mnie odwiedziliście. To był pyszny obiad. A bez twojej pomocy, Stasiu, obsiewanie 

ogrodu zabrałoby mi dużo więcej czasu. Przydałby mi się taki pomocnik na co dzień. Nie dość, że szybko 

pracuje, to jeszcze sam wie, co i kiedy trzeba zrobić. 

Staś poczuł się naprawdę doceniony. Teraz już nie tylko czuł, ale i wiedział, że dziadek dostrzegł jego 

wysiłek i zaangażowanie. A i mama z tatą siedzieli przy stole uśmiechnięci. 



– Nareszcie ktoś docenił, to że gotuję – powiedziała mama. 

– Oj, przecież zawsze to doceniamy – odrzekł tata, dając mamie buziaka w policzek. 

– No właśnie. Przecież zawsze wszystko znika z naszych talerzy, a skoro tak, to znaczy, że wszystko 

nam smakuje. 

– Jednym słowem, czuj się zawsze doceniona, córeczko! – skwitował dziadek. 

  

• Po zakończeniu opowiadania pytamy dziecko, jakie emocje towarzyszyły jego bohaterom 

(szczególnie zwraca uwagę na uczucie docenienia). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zad.2 

Słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat. 

 Dominika Niemiec 

  Dzień na wsi     

 Pobyt na wsi u dziadków to dopiero wyzwanie...  

Dzień się tam zaczyna inaczej, wcześnie jest śniadanie.  

Trzeba zadbać od rana o wszystkie zwierzęta,  

o królikach, o świnkach, o owcach pamiętać.  

Dać jeść i pić bez wyjątku  

wszystkim w całym obrządku.  

Owce wypuścić na hale,  

to dla nich miejsce wspaniałe.  

Już słychać radosne beczenie, chrumkanie,  

to znaczy, że zwierzętom smakuje ich śniadanie. 

Konie są w stajni bardzo szczęśliwe,  

gdy im porządnie rozczeszę grzywę,  

gdy je z czułością, dokładnie wyszczotkuję,  

parskają głośno, mówiąc „dziękuję”.  

W stajni, w chlewiku, na dworze, cały dzień trwa praca.  

Dopiero gdy się ściemnia, z dziadkiem do domu wracam.  

Jestem zmęczony, lecz wiem, że gdy zwierzętom troskę okażę,  

sam kiedyś będę jak dziadek wspaniałym gospodarzem. 

 

Rozmowa na temat wiersza: Rodzic zadaje pytania. 

1. 1.O jakim miejscu była mowa w wierszu?  

2. 2.O kogo trzeba zadbać w gospodarstwie?  

3. 3.W jaki sposób gospodarz (dziadek lub tata) dbał o zwierzęta?  

4. 4.Dlaczego trzeba dbać o zwierzęta?  

5. 5.Czy praca na wsi jest lekka jak myślisz? 

6. 6.W czym mogłabyś pomóc gospodarzowi (dziadkowi lub tacie) na wsi? co 

mogłabyś robić? 

 

 

 

 

 



 

Wiersz: WYPROWADZKA 

 autor: Dorota Rozwens 

 

 

Dwie siostrzyczki mazurkówny spotkały kuzyna: 

– Co tak cicho ćwierkasz, wróblu i co to za mina? 

Na to wróbel odpowiada: 

– Słabo ze mną, siostry. 

Gardło boli, w kostkach strzyka i kaszel mam ostry. 

– Nastrosz swoje szare piórka, przed wiatrem się schowaj. 

Zjadaj tylko świeże ziarno, ono zdrowia doda. 

 

– Ale miasto mi nie służy, wciąż wdycham spaliny. 

Świeże ziarno? Gdzie je znaleźć? Wkoło pył i dymy. 

Chyba na wieś się wyniosę, mam już dość hałasu 

i z rodziną dalszą spędzę wreszcie więcej czasu. 

 

I jak mówił, tak też zrobił dzielny nasz mazurek. 

Leciał długo. Wreszcie dostrzegł zagrodę dla kurek. 

A zagroda tuż przy chatce, obok las zielony. 



„No nareszcie!” – myśli wróbel bardzo ucieszony. 

„Widzę zgraję mych bratanków i karmnik gościnny. 

Tutaj znowu sił nabiorę, będę zdrowy, zwinny… 

Jak cudownie jest zamieszkać tak na skraju lasu, 

z dala od tych zanieczyszczeń, brudu i hałasu. 

Chyba jutro do kuzynek taką kartkę wyślę: 

Chcecie, to mnie odwiedzajcie, bo wracać nie myślę!” 

 

 

 

WIERSZ 

Wyszła kura na podwórze 

Wyszła kura na podwórze, 

spodobało się tam kurze. 

Na podwórzu dużo kurzu, 

piórko,trawka i sadzawka... 

Kamyk, kwiatek i dżdżownica 

- jaka piękna okolica... 

Drapu drap jedną z łap, 

jest robaczek to go cap! 

Drapu drapu łapką w kurzu, 

jak tu pięknie na podwórzu! 

 

 

 

 

 

 



Zad.3 

 „K jak kura, k jak kaczka” zabawa z głoskami i sylabami 

Zabawy z głoskami. Należy przypomnieć, co to jest głoska: Każde słowo, które wypowiadamy, składa się z 

głosek a Słowem jest twoje imię (Rodzic mówi imię dziecka np. Karolina), a głoski to: (wymienia głoski, 

które składają się na jego imię  K-a-r-o-l-i-n-a). 

Następnie można wymieniać nazwy różnych zwierząt domowych lub przedmiotów  w domu np. kot, owca, 

krowa, kaczka, kura, pies, okno, kubek, widelec, klocek, lalka, 

Rodzic - Jaką głoska zaczyna się wyraz koza? dziecko odp. „k” to podzielmy wyraz koza na sylaby odp: 

ko- za (z klaśnięciem ) a teraz podzielmy ten wyraz na głoski wspólnie odp: k-o-z-a. (liczymy na palcach). 

Czy wiesz ile jest głosek? dziecko może policzyć palce (jedna głoska –jeden palec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zad.4 

Jak powstaje chleb – ilustracja ( historyjka obrazkowa) 

 

 

 



Zad.5 

Wieś i  miasto- szukanie różnic i podobieństw 

 

 

 

 

 



Zad.6 

Rośliny zbożowe, okopowe i oleiste 

 



 

 

 



Zad.7 

Policz zwierzęta każdego rodzaju i zapisz wynik w tabeli.  

   

   

 

 



Zad.8 

Zapamiętaj zwierzęta, obróć kartkę i powtórz ich nazwy z pamięci  

 

 



Zad.9 

Zgadnij do kogo należą te części ciała.  

 

 



Zad.10 

Połącz z jajkami zwierzęta, które wykluły się z jaja.  

 
 
 

 



Zad.11 

Połącz kwiaty każdego gatunku  

od najmniejszego do największego.  

 

 
 
 
 

 



Zad.12 

Rozwiąż rebus.  

Hasło utworzą zaznaczone sylaby.  

Narysuj odpowiedź w ramce.  

 
 

 
 

 



 

 

Zad.13                    Połącz w pary pasujące ilustracje.  

 



     

  Zad. 14

     
 

Traktor 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zad.15                     Narysuj co można zrobić z tych produktów.  

 

 

mąka 
 

 

 

mleko 
 

 

 

jajka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Zad. 16

 



Zad. 17 

ĆWICZENIA RUCHOWE 

II „Kogo mogę spotkać na wsi?” – zabawa (opowieść ruchowa.)  

Rodzic czyta opowiadanie, dziecko wykonuje ruchy odpowiednio do słuchanej treści:  

Jest ranek. Słońce powoli oświetla podwórko. Pierwszy na podwórku pojawia się kogut. Chodzi dumnie, 

wysoko stawia nogi, rusza głową na boki, nagle głośno pieje: kukuryku! Kury z niezadowoleniem kręcą się 

na grzędach, później jedna za drugą wychodzą z kurnika, gdacząc: ko, ko, ko, ko…  

Na podwórku robi się coraz weselej. Nareszcie z domu wychodzi gospodarz, jest bardzo wcześnie, dlatego 

gospodarz przeciąga się i szeroko otwiera buzię, ziewając. Między jego nogami prześlizguje się szara kotka, 

na pewno pójdzie na pole szukać myszki… Pora zadbać o swoje zwierzęta – myśli gospodarz i mocno 

stawiając kroki, idzie w stronę stajni, bo tam czekają na niego dwa głodne konie.  

Gospodarz nalewa im wody i podaje widłami siano – gdy będzie cieplej, wyprowadzi je na dwór.  

Zadowolone konie wierzgają kopytami i rżą radośnie: iha, haha, iha, haha.  

Teraz pora wyprowadzić krowy z obory. Gospodarz otwiera ciężkie drzwi. Wita się ze swoimi czterema 

krowami, przywiązuje im specjalny sznurek – postronek – i trzymając go, wyprowadza krowy z obory. 

Krowy idą powoli, zatrzymując się co chwilę, mocno machają swoimi ogonami, aby odgonić muchy. Są na 

miejscu – to ogrodzone pastwisko, tutaj krowy cały dzień będą żuły trawę. Gospodarz odwiązuje  

postronek, tutaj krowy są bezpieczne. Czas wrócić do domu – myśli gospodarz. Wraca, aby zjeść śniadanie. 

Tak zaczyna się kolejny dzień w gospodarstwie wiejskim. 

 

Zabawy ruchowe 

Wyścigi żab” ‒ na podłodze w jednej części pokoju ułóż linię startu, a po przeciwnej stronie – linię mety 

(możesz do tego wykorzystać np. skakankę). Poproś, aby dziecko stanęło na linii startu i na hasło „start!” 

przemieściło się do linii mety w ustalony sposób, np. skacząc obunóż, na jednej noce, układając stopę za 

stopą. Możesz mierzyć czas, proponować inny sposób przemieszczania się, a także wziąć udział w 

rywalizacji! Zabawa rozwija sprawność fizyczną dziecka, równowagę i koordynację ruchową. Element 

rywalizacji wpływa na rozwój w obszarze emocjonalnym, a udział w zabawie rodzeństwa i rodziców 

przyczynia się do kształtowania poczucia przynależności do rodziny.  

Ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy kręgosłupa 

Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na przeciwko siebie: 

• Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione) 

• Siłowanie - obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie licząc np. do pięciu. 

Wygrywa ten, kto zabierze piłkę. 

• Klaskanie - dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych łokciach). 

• Dmuchanie - podawanie  do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją. 



Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą obok siebie 

• Rzucanie - rzucamy jak dalej oburącz woreczek (lub np. kulkę papierową). Następnie czołgamy się 

po woreczek. 

• Ślizganie - leżąc na podłodze (lub na kocyku) ślizgi na brzuchu (ważne, by ręce odpychały się 

równocześnie). Zabawę można przeprowadzić w formie zawodów rodzic - dziecko. 

Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na plecach, głowami do siebie 

• Z kijkiem - chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), nogi podnoszą się dotykając go stopami 

i wracają na podłoże. 

• Z kijkiem nr 2 - chwytamy rękami za wspólny kijek (nad głową), ciągniemy kijek do siebie (kto 

silniejszy) 



 

Profilaktyka płaskostopia i ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu 

Rodzic i dziecko lub dzieci w pozycji siedzącej 

• Co narysowałem? - rysujemy zakrętką butelki (trzymaną przez palce stóp) litery, cyfry, figury, 

zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć co zostało zapisane/narysowane 

• Podaj butelkę! - turlanie stopami butelki  do siebie 

• Porządku - wrzucanie do butelki palcami stóp np. żołędzi, kulek papierowych, pogniecionych 

wcześniej stopami 

• Grzechotka - butelka wypełniona wodą z brokatem jest trzymana przez palce stóp, zadaniem dzieci 

jest potrząsanie butelką „grzechotką” w dowolnym rytmie, rytm może naśladować druga osoba 

Rodzic i dziecko lub dzieci w pozycji leżącej 

• Grzechotka nr 2 - jak wyżej, z tą różnicą, że butelkę trzymają ręce w leżeniu na brzuchu (łokcie w 

górze) 

• Kółka - leżymy na brzuchu, rodzic trzyma butelkę w wyprostowanych rękach, dziecko obiema 

rękami (łokcie uniesione) wrzuca na butelkę kółka/obręcze. związane w pętlę sznurówki 

• Złap mnie - rodzic trzyma butelkę wyprostowanych rękach. Dziecko czołga się do butelki, by np. 

nakleić na niej naklejkę lub ją przewrócić w określonym czasie (rodzic liczy np. do 8, 10 ) 

• Kręgle - potrzebujemy do tej zabawy więcej butelek. Leżąc na brzuchu w pewnej odległości od 

butelek "kręgli" przewracamy je tocząc piłkę palcami stóp lub rękami (łokcie uniesione, w bok). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciekawe linki do pobrania 

1. Możecie Państwo poprosić dziecko by zaśpiewało wam piosenkę „Dziwne rozmowy" W chlewiku 

mieszka świnka....  

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI&list=PLEGXBZl08Fsh0ufQ9f3cKPxZAFztAqfH&index=1 

 

2.Zagadki o przyrodzie: https://miastodzieci.pl/zagadki/krotkie-zagadki-o-przyrodzie/ 

3 .Bajka o zwierzętach na wsi (połączona z ćwiczeniami dźwiękonaśladowczymi)  

      www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw   

4. Ćwiczenia dla małych stópek 

https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8-

d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf 

5. „Jak produkowany jest chleb?” – bajka edukacyjna: 
https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA 

 6. .Link do filmu o produktach ekologicznych dla dzieci w ramach programu edukacyjnego dla przedszkoli 
„Skąd się biorą produkty ekologiczne”: https://gis.gov.pl/aktualnosci/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne-
nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli/ 

7.  PLANSZE – WIEŚ: http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/04/wies-plansze-dydaktyczne.html 

8. Zasiali górale -piosenka https://youtu.be/WV57FDY8tBs 

9. Rolnik sam w dolinie https://youtu.be/0Iw20CK9Wz4 
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