
Temat tygodnia ,,Praca rolnika” 

 

 
 
Cele:  

  poznanie różnic między sianem a słomą 

 doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na 

polu 

 poznanie nazw i działania maszyn rolniczych 

 poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;  

 

Dziecko: 

 

- podaje różnice i podobieństwa pomiędzy zdjęciami wsi i miasta 

- porównuje słomę i siano poznając je za pomocą zmysłów 

- rozpoznaje i nazywa rośliny zbożowe, okopowe, oleiste i włókniste 

- wyjaśnia, jak powstaje popcorn 

- wykonuje pracę plastyczną z użyciem ziaren kukurydzy 

- poznaje zwierzęta gospodarskie i polne rośliny w naturalnym środowisku 

- opowiada, jak powstaje chleb 

- wymienia różne rodzaje mąki, z której można zrobić chleb 

- wymienia narzędzia i maszyny rolnicze 

-  podaje sposoby wykorzystania narzędzi i maszyn rolniczych 

 

 

 



06.04.21 - temat dnia: ,,Na polu’’. 
 

1. Miasto i wieś-szukanie różnic i podobieństw na podstawie zdjęć  
 

 

 

 

 

Miasto a wieś – rozmowa z dzieckiem  na podstawie oglądanych ilustracji przedstawiających 

wieś i miasto, zwrócenie uwagi dzieci na wygląd budynków, domów, ulic i znajdujących się 

na nich obiektów. Rodzic zadaje pytania dziecku : Czym różnią się ulice wsi i miasta? W 

jakich domach mieszkają ludzie na wsi a w jakich w mieście? Co znajduje się na ulicach wsi a 

co na ulicach miasta? Dzieci i rodzice podczas wspólnej rozmowy mogą odnieść się do 

własnych doświadczeń. 

 

 

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

Jedynkowe przedszkole –Miasto i wieś  

 

2. Skojarzenia ze słowem wieś. Rodzic zadaje pytanie z czym kojarzy Ci się wieś?  

Można posiłkować się obrazkami, filmami i innymi pomocami.  

 

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


Dla mnie wieś to ; 

-cisza, spokój ( mniej samochodów, mniej korków na ulicy) 

-czyste powietrze (brak fabryk, mniej samochodów, mniej spalin) 

-pola, łąki, lasy 

-zwierzęta gospodarskie 

-maszyny rolnicze 

-strumyki, rzeczki 

-sady , gdzie można jeść pyszne owoce prosto z drzewa 

 

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

„Jak bawiły się dzieci na wsi dawniej” 

 

 

3. Karty pracy str.37. a i b –pięciolatek  

 

4. Słoma i siano  , na podstawie obrazków lub wrażeń dotykowych ( jeśli ktoś ma taką 

możliwość) dziecko dotyka siana i słomy i opisuje swoje doznania i wrażenia  

 

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


 
 

SŁOMA to odpad po koszeniu zboża, słoma jest szorstka w dotyku , ma kolor żółty 

 
SIANO 

 

SIANO to wysuszona trawa, pożywienie dla zwierząt, jest bardziej miękkie w dotyku niż 

słoma, siano jest w kolorze zielonym 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYDL_wLbzwc   -Czy się różni siano od słomy 

 

 

5. Zabawa ruchowa do piosenki ludowej „ Zasiali górale” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cdyOZDZI3KQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYDL_wLbzwc
https://www.youtube.com/watch?v=cdyOZDZI3KQ


Zasiali górale owies, owies, 

Od końca do końca, tak jest, tak jest! 

Zasiali górale żytko, żytko, 

Od końca do końca wszystko, wszystko! 

A mom ci ja mendelicek, 

W domu dwa, w domu dwa! 

U sąsiada śwarnych dziewuch 

Gromada, gromada. 

A mom ci ja trzy mendele, 

W domu dwa, w domu dwa! 

Żadna mi się nie podoba, 

Tylko ta, tylko ta! 

Zasiali górale owies, owies, 

Od końca do końca, tak jest, tak jest! 

Pożęli górale żytko, żytko, 

Od końca do końca wszystko, wszystko. 

A na polu góraleczek 

Gromada, gromada, 

Czemużeś się wydawała, 

Kiejś młoda, kiejś młoda? 

Czemużeś się wydawała, 

Kiejś mała, kiejś mała? 

Będzie z ciebie gospodyni 

Niedbała, niedbała! 

    

6. Praca plastyczna –„Myszy z siana” 

Do wykonania pracy potrzebne są ; koszulka do segregatora, siano, drucik kreatywny, klej, 

nożyczki, papier kolorowy. Koszulkę należy wypełnić sianem a następnie przywiązać nitką, 

aby powstała myszka, dokleić ogonek z drucika kreatywnego, oczy i uszy z papieru. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07.04.21 - temat dnia: ,,Polne rośliny”.  
  

1. Rośliny zbożowe- rozpoznawanie roślin zbożowych, okopowych, oleistych i włóknistych 

 

Do roślin zbożowych  należy  (np. żyto, pszenica, owies, kukurydza, jęczmień) 

 
 

 
Do roślin okopowych zaliczamy (np.buraki, ziemniaki, marchew, rzepę) 

 



 
 

Rośliny oleiste to ( np. słonecznik. Len, rzepak ) 

 

 
 

 

 



LEN  

 

 

Rośliny włókniste to ( np. len, konopie)  

 

 
 



https://www.youtube.com/watch?v=6c5zNnkYbCM rośliny zbożowe 

https://www.youtube.com/watch?v=45NP8MPJ4uY rośliny oleiste i włókniste 

 

 

 

 
 

 

2.  Jak powstaje popcorn?” – poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej kukurydzy i jej 

wykorzystania.  

https://www.youtube.com/watch?v=sI3zSn81now 

 

Rodzic zadaje pytania: Kiedy najczęściej jecie popcorn? Z czego się go wytwarza? W jaki 

sposób robi się popcorn? Czy popcorn może być tylko słony? Jak inaczej wykorzystuje się 

kukurydzę? (zjadanie całych kolb, kukurydza konserwowa, mąka kukurydziana) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6c5zNnkYbCM
https://www.youtube.com/watch?v=45NP8MPJ4uY
https://www.youtube.com/watch?v=sI3zSn81now


 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpV-knMVaZM   

 

3. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. –– „Noszenie wody” – Rodzic pomaga włożyć np. kij od 

szczotki między łopatki dziecka. Dzieci naśladują pracę rolnika, który nosi wodę ze studni: 

https://www.youtube.com/watch?v=CpV-knMVaZM


sylwetka wyprostowana, patrzymy przed siebie. Wspinamy się na palce i opadamy na całe 

stopy. Idziemy na piętach i na palcach. –– „Taczki” – dzieci ćwiczą w parach (z rodzeństwem 

lub innym domownikiem) jedno w podporze przodem, nogi w rozkroku, drugie staje w 

rozkroku i łapie pierwsze za kolana. –– „Maszyny rolnicze” – dzieci stoją w rozsypce. Na 

sygnał rodzica., np. traktor, kombajn, wóz z konikiem, naśladują maszyny rolnicze głosem i 

ruchem. 

 

4. Kukurydza –praca plastyczna, liście kukurydzy należy pokolorować zielona kredką lub 

flamastrem, natomiast ziarna kukurydzy malujemy żółtą farbą, ale nie używając pędzelka 

tylko stemplując palcem.  Miłej Zabawy 

 



 
5. Rolnik sam w dolinie- zabawa i nauka piosenki 

 

 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik bierze żonę. (×2) 



Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże, hejże, hejże ha, żona bierze dziecko. (×2) 

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię. 

Hejże, hejże, hejże ha, dziecko bierze nianię. (×2) 

Niania bierze kotka, niania bierze kotka. 

Hejże, hejże, hejże ha, niania bierze kotka. (×2) 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże, hejże, hejże ha, kotek bierze myszkę. (×2) 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek (×2) 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole. 

Tabliczki mnożenia ani podzielenia. (×2) 

 

Osoba, która jest serem, wchodzi do kółka i się przewraca. Ta osoba rozpoczyna zabawę od 

nowa – staje się rolnikiem 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

08.04.21- temat dnia,, Jak powstaje chleb?” 
 

1. Degustacja różnego rodzaju pieczywa- określanie smaku, zapachu, koloru, kształtu, 

porównywanie. Przyporządkowywanie kawałków pieczywa do zdjęć. 

 

 
 



Skąd się bierze chleb? Czy wszystkie rodzaje pieczywa, które Tobie smakowały, były 

zrobione z mąki pszennej? Z czego wytwarza się to pieczywo? Jakie rodzaje mąki jeszcze 

wyróżniamy? (ziemniaczana, żytnia, razowa, kukurydziana, jaglana, lniana). Dziecko 

przypomina sobie zboża poznane wczoraj, dzięki  temu wspólnie z rodzicami próbują chleb, 

bułki. Rozpoznają kawałki pieczywa po smaku (z zamkniętymi lub zawiązanymi oczami), 

opisują ich smak. Można dać dziecku do spróbowania pieczywo jasne i ciemne, jeżeli jest 

taka możliwość. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KFOEgRpqC5c&t=74s jak powstaje mąka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA  jak powstaje chleb 

 

 

 

2. „Od ziarenka do bochenka” – opowieść ruchowo-naśladowcza połączona z ćwiczeniami 

artykulacyjnymi: 

– Pociąg: Jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem (ciuch, ciuch, ciuch – 

naśladowanie odgłosów jadącego pociągu). 

Przekonamy się, jak wygląda życie na wsi… 

 – Koniki: Jedziemy na konikach do pana rolnika (odgłos kląskania). 

 – Praca rolnika: Najpierw rolnik sieje zboże (siejeje, siejeje, siejeje), deszcz pada na pole 

(kap, kap, kap), potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk śpiewa (szszszsz). Słońce grzeje 

całe lato (uf, uf, uf), nastała pora zbiorów, już na pole wjeżdża kombajn (wrrrr, wrrrrrrr, 

https://www.youtube.com/watch?v=KFOEgRpqC5c&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA


wrrrrrr). Kombajn przesypuje ziarno na wozy (szszszszsz), rolnik wiezie ziarno ciągnikiem do 

młynarza (wrrrr, wrrrrr, wrrrr). 

– Młyn: Młynarz w młynie zmiele ziarnka (szerokie otwieranie ust i kręcenie szczęką), z 

ziaren powstanie mąka. Aaaa– psik! Wpadła do nosków! Mąka jest gotowa, do piekarni 

jedziemy samochodem (brum, brum, brum). Nocą, kiedy dzieci śpią (sen – chrapanie), 

piekarz piecze z mąki chleb i bułki (naśladowanie ruchu wyrabiania ciasta). 

– Piekarnia: Z samego rana samochody (brum, brum) z piekarni ruszają do sklepów, by 

dostarczyć pieczywo. Uwaga, jeszcze gorące (parzy – dmuchanie), ale jak pięknie pachnie 

(wąchanie – głęboki wdech i wydech). 

 – Pociąg: Wracamy pociągiem (ciuch, ciuch ciuch) do domu. 

 

 

3. Karta pracy str. 38  

4. „ Zawody” – zawody  związane z chlebem  

 
 



https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fkolorowanki-dla-

dzieci.org%2Fkolorowanka-

piekarz.html&psig=AOvVaw0UjnDXQPp3ac42iqK12WDv&ust=1617365503307000&sourc

e=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjj4JSC3e8CFQAAAAAdAAAAABAK 

 

Chlebowe zawody 

Piekarz 

 

Piekarze? Tylko tyle? Nic bardziej mylnego! Wraz z rozwojem fachu piekarniczego, zaczęli 

pojawiać się wśród piekarzy specjaliści od produkcji. Wyodrębnili się: 

 

babiarze (ci od bab wypiekanych po mistrzowsku), 

kręplarze (kręple to pieczywo z ciasta smażonego, czyli faworki, chrusty, chruściki albo 

kręple właśnie), 

miodownicy (to piekarze wyrabiający wspaniałe ciasta na miodzie; w XIX-wiecznej 

Warszawie osiedlali się oni głównie na ul. Przecznej, którą z czasem zaczęto nazywać 

Miodowniczą, Miodownikowską, a w końcu Miodową – jak też i nazywa się ją do dziś), 

obwarzannicy (do 1802 r. cech piekarzy krakowskich kontrolował, by do handlu nie trafiały 

obwarzanki od „partaczy” a nie lada sztuką było dobre zrobienie – „obwarzenie” ciasta; po 

kolei: przygotowanie ciasta z mąki pszennej, tłuszczu, cukru, drożdży, soli i wody, 

uformowanie warkocza z ciasta i zwinięcie go w pierścień, pozostawienie do wyrośnięcia, w 

odpowiednim czasie wsadzenie do wrzątku i obgotowanie, odsączenie, posypanie przyprawą, 

np. makiem, sezamem, solą lub inną posypką i pieczenie do zarumienienia – w tonacji od 

jasnozłocistego koloru do jasnobrązowego z połyskiem), 

opłatnicy (wypiekający przaśne ciasto z białej mąki i wody, potem tłoczący nań – przy 

pomocy matryc – sceny biblijne lub sceny z życia świętych), 

pampusznicy (przede wszystkim smażyli pączki, ale też wytwarzali kluski na parze, pyzy, 

parzaki, parowańce, innymi słowy – pampuchy), 

piernikarze (odkąd, jak mówi legenda, pewien czeladnik przyprawił ciasto korzeniami i 

uczynił z tego wynalazek przynoszący fortunę, strzeżono piernikowej receptury jak oka w 

głowie; dopiero w 1725 r. któryś z piekarzy-piernikarzy puścił parę z ust… ale i tak 

prawdziwą sztuką było upieczenie „chleba z pieprzem” z leżakującego niekiedy nawet i kilka 

lat ciasta), 

tatarczusznicy (wypiekający chleb z gryki tatarki, kiedyś traktowanej w Europie jako zboże, 

dziś już raczej jako chwast), 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fkolorowanki-dla-dzieci.org%2Fkolorowanka-piekarz.html&psig=AOvVaw0UjnDXQPp3ac42iqK12WDv&ust=1617365503307000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjj4JSC3e8CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fkolorowanki-dla-dzieci.org%2Fkolorowanka-piekarz.html&psig=AOvVaw0UjnDXQPp3ac42iqK12WDv&ust=1617365503307000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjj4JSC3e8CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fkolorowanki-dla-dzieci.org%2Fkolorowanka-piekarz.html&psig=AOvVaw0UjnDXQPp3ac42iqK12WDv&ust=1617365503307000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjj4JSC3e8CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fkolorowanki-dla-dzieci.org%2Fkolorowanka-piekarz.html&psig=AOvVaw0UjnDXQPp3ac42iqK12WDv&ust=1617365503307000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjj4JSC3e8CFQAAAAAdAAAAABAK


cukiernicy lub ciastkarze (wyrabiający ciasta i ciasteczka – cały asortyment pieczywa 

cukierniczego), 

pasztetnicy (czyli specjaliści od smażonego ciasta drożdżowego, nadziewanego mieszanką 

mięs lub farszem jarskim), 

producenci sucharów (żeby czasami nie „wysmażyć” tu nowej nazwy… „suchotnicy”). 

Tymczasem ci od wypieku chleba, zwani najczęściej piekarzami, mieli też swoją sygnującą 

nazwę własną, wdzięcznie i komunikatywnie brzmiącą – chlebnicy. 

 

http://ttg.com.pl/chlebowe-zawody/ 

 

5. Wysłuchanie opowiadania „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, 

http://ttg.com.pl/chlebowe-zawody/


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 rodzic  pyta, jakie emocje towarzyszyły jego bohaterom 

(szczególnie zwraca uwagę na uczucie docenienia). 

  

 

 

 

 

 



09.04.21– temat dnia ,,Maszyny rolnicze.” 

 

1. Rozmowa na temat  różnych rodzajów maszyn ogrodniczych oraz bezpieczeństwa podczas 

ich stosowania. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia podstawowych narzędzi rolniczych: pług, 

brona, siewnik, motyka, kosa, łopata. Następnie krótko opisuje zastosowanie wymienionych 

narzędzi. Zadaniem dziecka jest na podstawie wiedzy uzyskanej od rodzica wskazanie na 

obrazku konkretnego narzędzia lub maszyny.  

 
PŁUG

 
    

 

 

 



Pługi znajdują powszechne zastosowanie w rolnictwie. To jedno z podstawowych urządzeń 

używanych do użyźniania gleby. Do głównych zadań pługu rolniczego należy kruszenie, 

spulchnianie, odwracanie i mieszanie gleby, czyli najważniejsze zabiegi przygotowujące teren 

pod uprawę.  

https://www.youtube.com/watch?v=qUkKRrcbnsU   praca pługa 

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


BRONA 

 

Brony to jedno z najważniejszych urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie. Bronowanie 

wykonuje się bezpośrednio po orce w celu wyrównania gleby oraz polepszenia jej struktury 

przed zasianiem pola. Dodatkowo brony mogą przysłużyć się w walce z chwastami. 



 

https://www.youtube.com/watch?v=o3HTnmTmKHc bronowanie  

SIEWNIK 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_mRc-owahrY  praca siewnika  

Siewniki, jak sama nazwa wskazuje, służą do wysiewu różnego rodzaju nasion uprawnych, 

takich jak zboża, rzepak czy kukurydza. 

 

 

MOTYKA  

Motyka to narzędzie ogrodowe, które służy nam do spulchniania gleby oraz wycinania 

chwastów. Dzięki niej wykopiemy również dołki i rozbijemy twarde bryły ziemi. 

https://www.youtube.com/watch?v=o3HTnmTmKHc
https://www.youtube.com/watch?v=_mRc-owahrY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KOSA  

 

Kosa – narzędzie rolnicze służące do ścinania zbóż lub traw, które składa się z wygiętego 

ostrza zamocowanego na drzewcu. 

ŁOPATA  

 

Łopata służy przede wszystkim do przerzucania czy przenoszenia sypkiej ziemi. Jej czerpak 

jest znacznie bardziej wygięty od szpadla. 

 



2. Karta pracy str. 39  

3. „Kosiarze” – zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów obu ramion. 

 

 Przy włączonej dowolnej muzyce dziecko ustawia się w dowolnie. Naśladuje ruchy kosiarza 

(ruchy obu ramion jednocześnie). Gdy muzyka ustaje, kosiarz odpoczywa (dziecko siada ze 

skrzyżowanymi nogami). Zabawa jest kontynuowana, gdy ponownie włączamy muzykę. 

Zamiast muzyki rodzic może wyklaskiwać rytm. 

 

4. Zabawy sensoryczne z wykorzystaniem mąki. 

Na tackę wysypujemy trochę mąki i dziecko rysuje paluszkiem różne wzorki. Potem można 

zrobić masę solną lub inną masę z użyciem mąki ziemniaczanej i wody(opisy poniżej). 

To będzie doskonała zabawa stymulująca różne zmysły m.in. motorykę małą, zdolności 

manualne, kreatywność czy wyobraźnię. 

 

Masa solna 

Do tej zabawy potrzebne nam będą: 

głęboka miska, 

1 szklanka mąki, 

1 szklanka soli  

pół szklanki wody. 

 

Do miski wsypujemy mąkę i sól. Dokładnie mieszamy i wlewamy niewielką ilość wody. 

Rozgniatamy grudki, dodajemy odrobinę wody i ponownie mieszamy. Wodę wlewamy 

stopniowo. Ciasto ugniatamy, aż będzie gładkie (około 5 minut). Oddzielamy małą kulkę 

ciasta, rozwałkowujemy i wycinamy foremkami przeróżne kształty. 

 

Ciastolina jak play - doh 



2 kubki mąki 

1 kubek soli 

2 kubki wody 

2 łyżeczki oleju kokosowego 

1 łyżeczka kwasku cytrynowego 

Barwnik 

5. Praca plastyczna –TRAKTOR 

Do wykonania pracy potrzebne będą ,  rolka po papierze toaletowym, farby, nożyczki, klej , 

plastikowe nakrętki ( różnej wielkości )opcjonalnie , kolorowy papier , pudełko po zapałkach 

 

Na początku należy pomalować rolkę po papierze toaletowym i pudełko na wybrany kolor 

farbami lub jak ktoś woli okleić papierem, następnie skleić ze sobą, dokleić koła, okno , z 

przodu komin i gotowe. Koła mogą być wykonane z nakrętek różnej wielkości . 

 



https://www.youtube.com/watch?v=EFAZ9yBLO2k trochę aktywności  

https://www.youtube.com/watch?v=wWgfFWn9Kj4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EFAZ9yBLO2k
https://www.youtube.com/watch?v=wWgfFWn9Kj4
https://www.youtube.com/watch?v=JDSQlxZ_scY
https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

