
Grupa „Motylki” 

 

 

Temat tygodnia 
„Praca rolnika” 

 

Poniedziałek 20.04.2020 r. 
Temat dnia: „Na polu” 

 
1. Ćwiczenia poranne „Przechodzimy przez kładkę” - rodzic rozkłada sznurek bądź 
skakankę a dziecko przechodzi ,,po kładce” na drugą stronę, starając się nie spaść z linii. 
 
2. Nauka wiersza Z. Dmitrocy „Rolnik” połączona z zabawą naśladowczą. 
 
Rolnik rano rusza w pole (dziecko maszeruje) 
orać pługiem czarną rolę.(dziecko zatrzymuje się i kładzie ręce na ramiona) 
Sieje zboże i buraki, (naśladuje sianie ziarenek) 
z których potem są przysmaki (masują się po brzuchach) 
 
3.Prezentacja multimedialna „Praca rolnika”: 
 
https://view.genial.ly/5e97620c27cb3a0e1088f5f8/presentation-praca-
rolnika?fbclid=IwAR0uBFZy1Hyc_GhOyzo1nEP4ePSEo3yhnEtcdeKSY5JguwGfe_Hr5Re6Shc 
 
4. Zabawa dydaktyczna „Jestem rolnikiem”- rodzic daje dziecku pojemnik z ziemią  
i ziarenka np. owsa. Razem robią rowek w ziemi i sieją ziarenka. 
 
 

Wtorek 21.04.2020 r. 
Temat dnia: „Dzień w gospodarstwie” 

 
1. Ćwiczenia poranne: utrwalenie zabawy ruchowej „Kto szybciej” - dziecko spaceruje po 
dywanie i na sygnał rodzica wykonuje polecenie np. staje na jednej nodze, kładzie się na 
brzuchu, itp. 
 
2.Piosenka „Stary Donald farmę miał”: 
https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Sr5_T6
Q10kQ5zQDr1BqFwjyj35P8MNlTz9DCr6GVfYDAySL99AxFBQ_A 

https://view.genial.ly/5e97620c27cb3a0e1088f5f8/presentation-praca-rolnika?fbclid=IwAR0uBFZy1Hyc_GhOyzo1nEP4ePSEo3yhnEtcdeKSY5JguwGfe_Hr5Re6Shc
https://view.genial.ly/5e97620c27cb3a0e1088f5f8/presentation-praca-rolnika?fbclid=IwAR0uBFZy1Hyc_GhOyzo1nEP4ePSEo3yhnEtcdeKSY5JguwGfe_Hr5Re6Shc
https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Sr5_T6Q10kQ5zQDr1BqFwjyj35P8MNlTz9DCr6GVfYDAySL99AxFBQ_A
https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Sr5_T6Q10kQ5zQDr1BqFwjyj35P8MNlTz9DCr6GVfYDAySL99AxFBQ_A


 
3.Praca plastyczno- techniczna „Wiejskie podwórko” - dziecko z pomocą rodzica 
konstruuje makietę z wykorzystaniem pudełek po produktach spożywczych (domki dla 
zwierząt) i figurek zwierzątek mieszkających na wiejskim podwórku: 

 
 
 
 
 

Środa 22.04.2020 r. 
Temat dnia: „Ale jaja” 

 
1.Zabawa ruchowa „Wyścig jajek” - dziecko dostaje piłkę pingpongową i w pozycji na 
czworaka dmucha na nią by pokonała pewną odległość. 
 
2.Wiersz D. Augsburg „Rodzinka z podwórka”. 
 
Jestem kurka z podwórka 
i stroszę piórka. 
Jestem damą ze swojego podwórka. 
Wszyscy mnie podziwiają, 



bo też jestem świetną mamą. 
Idą zawsze za mną kurczaczki- 
żółciutkie pisklaczki. 
A kogucik zwinnie ziarnka wygrzebuje 
i kurce je daje. 
Bo kogut i kurka to rodzinka z podwórka. 
 
 
3.Kolorowanie sylwetki kury: 
 

 



Czwartek 23.04.2020 r. 
Temat dnia: „Traktor” 

 
1.Zabawa ruchowa ,,Jedzie traktor”-dziecko zamienia się w traktor, może poruszać się po 
liniach wyznaczonych przez rodzica naśladuje odgłosy traktora pach, pach, pach. 
 
2.Wiersz C.P. Tarkowskiego „Traktor”. 
Stoi traktor na podwórzu, 
zabłocony, cały w kurzu. 
Latem pełni ważną rolę, 
bo wyjeżdża często w pole, 
ciągnie, orze i bronuje- 
bardzo ciężko tam pracuje. 
 
3.Składanie obrazka w całość „Mój traktor”- dziecko koloruje obrazek, następnie rodzic 
przecina obrazek na 4 części a dziecko przykleja na karton: 
 



 
 
4. „Koła traktora” - odszukiwanie kół małych i dużych: 
 

 

Piątek 24.04.2020 r. 
Temat dnia: „Skąd się bierze ser?” 

 
1.Wiersz H. Szayerowej „Tylko nic nie mówcie krowie” i rozmowa na jego temat. 
 
Nabiał - produkt smaczny, zdrowy. 
Dostajemy go od krowy. 
Tylko nic nie mówcie krowie. 
Jak się krowa o tym dowie, 



to się jej przewróci w głowie i gotowa narozrabiać. 
I przestanie nabiał dawać, czyli: 
masło, mleko, sery i śmietanę na desery! 
 
 
2.Zdrowe jedzenie - degustacja produktów zrobionych z mleka - rozpoznawanie  
i podawanie ich nazw.(jogurt, mleko, ser, jajko) – dziecko odgaduje z zamkniętymi oczami 
mleczne produkty. 
 
3.Mleczne smakołyki – „Szyszki”. 
Dziecko z pomocą rodzica roztapia cukierki krówki z odrobiną masła, następnie dodaje ryż 
preparowany i miesza masę. Po przestudzeniu formuje z niej ,,szyszki”. 
SMACZNEGO! 
 
Prosimy o informację zwrotną w formie zdjęcia z prac plastycznych. 
 
 


