
 

Temat na najbliższy tydzień – „Praca rolnika” 

W poniedziałek proponujemy zgłębić temat – „Na polu” 

Cele ogólne: poznanie pracy rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi; 

wiązanie opisu słownego z obrazkiem. 

 

Na początek „Powitanka” 

Komu miłe wychowanie, wita się na powitanie. 

Uścisk w lewo, uścisk w prawo 

teraz zajmij się zabawą. 

Krok do przodu, w tył i w bok 

zrób przed siebie żabi skok. 

Obróć się dokoła osi, potem uśmiech prześlij 

cioci Gosi. 
 

Rolnik – nauka wiersza Z. Dmitrocy połączona z zabawą naśladowczą. 

Rolnik 

Zbigniew Dmitroca 

Rolnik rano rusza w pole (dziecko maszeruje po kole z mamą i rodzeństwem) 

orać pługiem czarną rolę. (zatrzymujemy się, kładziemy ręce na biodrach 

 i maszerujemy w miejscu) 

Sieje zboże i buraki, ( stojąc w kole, naśladujemy sianie ziarenek) 

z których potem są przysmaki. ( stojąc w kole, masujemy się po brzuchach) 

 

„Jestem rolnikiem” – zabawa dydaktyczna. Rodzic pokazuje ilustracje przedstawiające 

pole i rolnika.  

Wyjaśnia, kto to jest rolnik,  stawia przed dziećmi pojemniki z ziemią. Pokazuje, jak rolnik 

sieje ziarenka zbóż, które wyrastają i później mamy z nich np. chleb, rogaliki. 

 



 

 

 

 

 



„Od cebulki do kwiatka” – etaty wzrostu tulipana 

Opowiedz mamie , w jaki sposób z cebulki wyrosła roślina. Zastanów się co jest 

potrzebne roślinie do wzrostu? Narysuj w wazonie trzy tulipany dla mamy. 



 
 

 
 
Pieczywo – słuchanie wiersza B. Szut połączone z rozmową na temat pracy rolnika na 

podstawie ilustracji.  

Rodzic podczas czytania pokazuje ilustracje. Rozkłada je na dywanie. Na pierwszej widać, 

jak rolnik sieje ziarno, na drugiej widać kiełkujące ziarno, na trzeciej wyrastające kłosy, na 



czwartej widać, jak rolnik zbiera zboże maszyną – kombajnem, na piątej rolnik wiezie zboże 

w workach do młyna, na szóstej widać w młynie worki z mąką. Rodzic  pokazuje  dziecku na 

talerzyku mąkę, dziecko jej dotyka, mówi, jaki ma kolor.  

 

Pieczywo 

Skąd na stole smaczny chlebek? 

Rolnik sieje ziarno w glebę. 

(Gleba to jest ziemia czarna, w której rośnie zboże z ziarna.) 

Kiedy zboże jest dojrzałe, rolnik 

kosi je z zapałem, potem młóci, 

w swych maszynach 

i wywozi plon do młyna. 

Młynarz w młynie ziarno miele, 

białej mąki robi wiele. 

Mąka trafia do piekarza, 

który ciasto z niej wytwarza. 

Z ciasta robi i chleb, rogale... 

W piecu piecze je wytrwale. 

Jest pieczywo! Ślinka leci, 

więc smacznego, dzieci!   (polecam do obejrzenia na kanale youtube lekcje dla 

przedszkolaków „Od ziarenka do bochenka”). 

 

„Chleb i rogaliki” – degustacja pieczywa. Rodzic  w koszyczkach ma bochenek chleba oraz 

rogaliki. Dziecko opisuje wygląd pieczywa, zapoznaje się z nazwą pieczywo. Rodzic pokazuje 

obrazki: kłosa, ziarenek, mąki, bochenka chleba. Zadaje dziecku pytania: Z czego składa się 

kłos?; Co można zrobić z ziarna?; Co robi się z mąki?. Dziecko  razem z rodzicem układa w 

odpowiedniej kolejności obrazki. Następnie wspólnie z rodzicem próbuje pokrojonego chleba 

i rogalików.  



 



 

Mało nas – tradycyjna zabawa ruchowa.  
Mało nas, mało nas 

do pieczenia chleba. 

Jeszcze nam, jeszcze nam 

ciebie tu potrzeba. 

Mało nas, mało nas 

do pieczenia chleba. 

Jeszcze nam, jeszcze nam 

ciebie tu potrzeba  
 


