
TYDZIEŃ IV 

PRACA ROLNIKA 
Propozycje zadań dla dzieci z grupy II „Krasnoludki” 

 

 

 

 

 

 

 
ZADANIA: 

 

1. Film edukacyjny 
https://www.youtube.com/watch?v=hyPhZrWjbGA&fbclid=IwAR0mbL5GLsOgjXSyXj9QCA6Oo7RI2n8H

RMoCUxXyMZ_yeSxp2maFPG3bM-Q 

 

2. Praca rolnika – rozmowa w oparciu o film, opowiadanie „Awantura 

na wiejskim podwórku”, wiersze, ilustracje oraz doświadczenia 

dzieci. 
https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI&fbclid=IwAR17soFWW83LlfSgTckXZiT5j4XNQh-

rIfSjph9TfnOz0j2zlO8c-ribjbQ 

3. Historyjka obrazkowa - „Od ziarenka do bochenka”. 

4. Praca plastyczna – wykonanie pieczywa z plasteliny. 

5. Praca plastyczna - „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” - wykonanie 

pracy dowolną techniką. 

6. Zabawy przy piosence „Stary Donald farmę miał” - youtube 

7. Zabawy ruchowe - „Maszyny rolnicze”, „Zwierzęta z gospodarstwa”. 

8. Zabawy matematyczne – tworzenie zbiorów, przeliczanie, 

porównywanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hyPhZrWjbGA&fbclid=IwAR0mbL5GLsOgjXSyXj9QCA6Oo7RI2n8HRMoCUxXyMZ_yeSxp2maFPG3bM-Q
https://www.youtube.com/watch?v=hyPhZrWjbGA&fbclid=IwAR0mbL5GLsOgjXSyXj9QCA6Oo7RI2n8HRMoCUxXyMZ_yeSxp2maFPG3bM-Q


 
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=PLEGXBZl08Fsh0ufQ9f3cKPxZA

FztAqfH&index=1 

 

  

2 .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-

b5b8d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych

%20stopek.pdf 

 

3. „Jak produkowany jest chleb?” – bajka edukacyjna: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA 

 

4.  PLANSZE – WIEŚ: http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/04/wies-plansze-

dydaktyczne.html 

 

 

 

" W zagrodzie Małgosi"-bajka ortofoniczna E. Michałowskiej 
 

Wieczorem w zagrodzie ciocia Małgosi  
każde zwierzątko o jedzenie prosi.  
Piesek szczeka: Hau, hau, hau.  
Kotek miauczy: Miau, miau, miau.  
Kura gdacze: Kod, ko, dak.  
Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.  
Gąska gęga: Gę, gę, gę.  
Ona też chce najeść się.  
Owca beczy: Be, be, be.  
Koza meczy: me, me, me.  
Indor gulgocze: Gul, gul, gul.  
Krowa ryczy: Mu, mu, mu.  
Konik parska: Prr, prr, prr.  
A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.  
I tak gra orkiestra ta gra,  
aż Małgosia jeść im da. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI&list=PLEGXBZl08Fsh0ufQ9f3cKPxZAFztAqfH&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=qc5a7O1odnI&list=PLEGXBZl08Fsh0ufQ9f3cKPxZAFztAqfH&index=1
https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/00304d2e-16ef-3ada-b5b8d732e0f12e4d/37010/Zdrowy%20przedszkolak_ulotka_Cwiczenia%20dla%20malych%20stopek.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA
http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/04/wies-plansze-dydaktyczne.html
http://przedszkolnepomysly.blogspot.com/2018/04/wies-plansze-dydaktyczne.html


 

„Na wiejskim podwórku”- wiersz S. Kraszewskiego. 
 
Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 

Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadziła swoje dzieciątko! 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 

 

Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 

Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?” 

 

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowa- łaciate cielątko 

Koń- brązowe źrebiątko 

Świnka- różowe prosiątko 

Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 

Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Znalazło mamę każde dzieciątko! 

 
 
 
ZAGADKI – ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA 
 

 
Bawię się w błocie 

Krzyczę: „Kwiku, kwiku”.  

Mieszkam w chlewiku .... 

(świnia) 

 
Często wołam: me, me, me.  

Czy ktoś wełnę moją chce?  

( owca) 



 
Zawsze blisko krowy i ogonem 

miele, każdy już odgadnie, 

bo to przecież...(ciele) 

 
Nad rzeczułką wartką, 

kto to drepce z dziatwą? 

Żółte nóżki ma.  

Gę, gę, gę, gę, ga! ... (gęś) 

 
Tak cichutko chodzi, 

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo  

boją się go myszy. ...(kot) 

 

 
Dobre ma zwyczaje 

– ludziom mleko daje. ...(krowa) 

 
Za kości rzucone dziękuje ogonem. ... 

(pies) 

 
Żółciutkie kuleczki 
Za kura się toczą, 
Kryją się pod skrzydła, 
Kiedy wroga zoczą. ... (kurczęta) 
 
 
W każdej wsi jest taki budzik, 

który co dzień budzi ludzi. 

Budzik chodzi, łapką grzebie. 

Choć nie czesze się, ma grzebień. ...(kogut) 

 
Szybko biega, rży i parska. 

Na śniadanie - owsa garstka. 

Potem w stajni grzecznie stoi. 

Czeka, aż go ktoś napoi. 

Ty odważnie podejdź doń, 

bo to jest po prostu ... (koń) 

Żółte, puszyste piórka, 

okrągłe, grube brzuszki, 

oczka jak dwa paciorki 

i płaskie krzywe nóżki. ...(kaczątko) 



   

"Rodzinki zwierząt"- zabawa dydaktyczna, rozwijająca umiejętność 

grupowania obiektów. 

 

Z rozsypanki zwierzęcej, dzieci wybierają te zwierzęta, które tworzą rodziny. 

Nazywają rodziny zwierząt, młode tych zwierząt i w miarę możliwości, podają 

dokładne nazwy "rodziców". Następnie, za pomocą cyfry określają liczbę 

członków poszczególnych rodzin. 

  
 

Zabawy ruchowe: 
 

1. "Koniki" 

 

Noga goni nogę  

Bujają koniki  

Stukają kopytka  

W rytm muzyki  

Jedna noga tupie: tup, tup, tup  

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk  

Konik skacze sobie: hop, hop, hop  

Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 

 

2. „Naśladujemy zwierzęta” 

Dzieci naśladują sposób jego poruszania się oraz głos, jaki wydaje. 

 

3. „Maszyny rolnicze” 

Dzieci naśladują głosem i ruchem maszyny rolnicze. 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Bystre oko. 

Znajdź i zaznacz 6 różnic. Następnie sprawdź czy prawidłowo wykonałeś zadanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pomysły na prace plastyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Staranie pokoloruj obrazek. 

 


