
PRACA ROLNIKA-  CZTERY PORY ROKU W 

GOSPODARSTWIE 

1. Zestaw ćwiczeń porannych  na ten tydzień podany 14.04.2020r. 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych: 

„Noszenie wody”. Dziecko bierze kij od szczotki , wkłada go między 

łopatki i naśladuje pracę rolnika noszącego wodę. Prostuje się, patrzy 

przed siebie, wspina się na palce i staje na całych stopach. Idzie raz na 

piętach, raz na palcach. 

„Taczki”. Dziecko w parze staje na linii w jednym końcu pokoju. Jedno 

dziecko z pary klęka, podpiera się na rękach i wyciąga do tyłu 

wyprostowane, rozstawione nogi. Drugie staje między nimi, łapie za 

kolana i unosi nogi . W pozycji „taczki” para musi przejść na drugi koniec 

pokoju. W drodze powrotnej następuje zmiana ról. 

 „Maszyny rolnicze”. Dziecko staje w dowolnym miejscu w pokoju. Na 

sygnał Rodzica., np.: traktor, kombajn, wóz z konikiem naśladuje 

maszyny rolnicze głosem i ruchem.  

3. „W gospodarstwie” – zabawa organizacyjno-porządkowa. Rodzic 

wyznacza w pokoju  miejsca – podwórko (środek pokoju) i budynki 

gospodarskie (stajnię, owczarnię, oborę, kurnik, chlew, budę dla psa) – 

oznaczając je odpowiednimi napisami. Następnie dziecko wybiera 

zwierzę, którego ruch i głos będzie naśladowało podczas zabawy, chodząc 

po podwórku (pokoju). Rodzic odgrywa rolę gospodarza, gdy podniesie 

rękę do góry, „zwierzątko” cichnie nie przerywając ruchu i czeka na 

polecenie. Gdy np. Dziecko wybrało naśladowanie konia, wtedy 

„gospodarz” mówi: konia zapraszam do..., dziecko odgrywające rolę 

konia dopowiada: stajni i wciąż naśladując konie, udaje się do 

wyznaczonego miejsca, aby tam odpocząć. Zabawa toczy się dalej, aż  

dziecko wcieli się w pozostałe zwierzęta zamieszkujące budynki 

gospodarskie. 

4. „Konie i wózki” – zabawa ruchowa. Dziecko ustawia się dwójkami z 

rodzeństwem lub z Rodzicem jedno za drugim, pary  twarzą wózki i 

konie. Pierwsze podaje ręce do tyłu drugiemu. Biegają lub chodzą po 

pokoju w różnym tempie. Po pewnym czasie zamieniają się rolami.  

Drogie dzieci o jakim zwierzęciu będziemy teraz mówić?  

      Jakiego koloru jest koń na obrazku?  



 
Jakie kolory mogą mieć konie? 

 Jakie odgłosy wydają konie?  

Co jedzą konie? Po co ludzie hodują konie?  

Jak nazywa się mały konik? 

5. „Odgłosy zwierząt z podwórka” – zabawa słuchowa. Dzieci 

posłuchajcie odgłosów z wiejskiego podwórka 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 i powiedzcie:  

Jakie zwierzęta było słychać? A o jakich jeszcze nie mówiliśmy? (kura, 

kogut, kaczka) Do jakiej grupy zwierząt możemy zaliczyć kurę, kaczkę, 

koguta?(ptaki) Czym te ptaki się odżywiają? Jakie odgłosy wydaje kura, 

kogut, kaczka? Gdzie mieszkają? Po co ludzie hodują te ptaki? Jeszcze 

mamy takiego jednego ptaka, a jaki to ptak dowiecie się odgadując 

zagadkę: Nie dziewczyna to wcale, ale nosi korale.  

Wachlarz w krąg rozkłada i gul-gul-gul gada. (indor) 

6.„Tajemnicze pudełko” – rozmowa na temat produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Rodzic przygotowuje pudełko z niewielkim otworem przez 

który można włożyć rękę. Do pudełka wkłada te produkty pochodzenia 

zwierzęcego, które ma w domu, mogą to być np. jajko, mleko w kartonie, 

miód w słoiku, kłębek wełny, pióro. Dziecko wyciąga z pudełka różne 

produkty pochodzenia zwierzęcego. Podaje ich nazwy, a następnie mówi od 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0


jakiego zwierzęcia dany produkt pochodzi. Zabawę można poprowadzić w 

języku angielskim (jajko – egg, mleko – milk, miód – honey, wełna – wool).  

7.„Co można z nich zrobić?” Dziecko podaje propozycje, do czego można 

wykorzystać produkty wyciągnięte z pudełka, np. jajka: kanapki, sałatka, 

jajka w majonezie, ciasto; mleko: kakao, ser, budyń; miód: kanapki, ciasto; 

wełna: sweter, czapka, rękawiczki; pióro: poduszka, pierzyna. Dziecko 

wybiera jeden wyraz z produktów spożywczych np. mleko, dzieli na sylaby, 

na głoski, ma za zadanie podskoczyć na jednej nodze tyle razy ile ten wyraz 

ma liter.  

8. Praca z Kartą Pracy 3.46a – zapisywanie i rozwiązywanie działań 

arytmetycznych, dodawanie w zakresie 10. 

Praca z Kartą Pracy 3.46b – czytanie sylab i pisanie utworzonych z nich 

wyrazów. 

9.„Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat mowy. Dziecko na 

kartce rysuje duże koła i je wycina. Niepotrzebne fragmenty papieru tnie na 

niewielkie kawałki (wielkości paznokcia kciuka) – będą udawać pokarm 

kurek. Następnie dziecko za pomocą słomki przenosi papierowe ścinki na 

wycięte koła, przelicza je. 

Dla chętnych teleturniej   

https://wordwall.net/pl/resource/1145297/co-daj%C4%85-nam-zwierz%C4%99ta 

 

 

Miłej pracy życzą nauczycielki z grupy Nutki: Wiola i Monika 
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