
Wtorek 14.04.2020 

Temat tygodnia: Praca rolnika 

Temat dnia: Z wizytą u babci i dziadka na wsi.  

 

1. Ćwiczenia ruchowe dla dzieci: 

 Butelkowy slalom 

Rodzic rozstawia 2 butelki po pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzeć się i zapamiętać gdzie 

stoją, po czym rodzic zawiązuje mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie 

przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie kolejną przeszkodę i 

tak do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki. 

 Rzucamy do celu 

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze postawcie  miskę lub wiaderko i wrzucajcie do niego 

piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej 

prawidłowych rzutów z linii mety. 

 Przeprawa przez rzekę 

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje 

brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. 

Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. 

Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na 

podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym 

przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby 

to był kolejny level do przejścia w grze. 

 Wyścig żółwi 

Do tej zabawy będą potrzebne woreczki z grochem, jeśli takich nie ma można wsypać groch 

lub kaszę do woreczka na mrożonki. Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji 

na czworaka (mama czy tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci 

woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie 

zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Dzieciaki lubią poprawiać swój rekord i próbować 

dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę długo. 

 

 

2. Z wizytą u babci i dziadka na wsi” – Na początek proszę porozmawiać z dziećmi na 

temat   bezpieczeństwa na wsi oraz obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt na 

podstawie doświadczeń dzieci.  

Jakie zwierzęta można tam spotkać? Proszę, aby dziecko wymieniło nazwy zwierząt, które 

znajdują się na ilustracjach, może również naśladować odgłosy tych zwierząt. 

 Na co trzeba zwracać uwagę, gdy podchodzi się do zwierząt?  

Czy można podchodzić do zwierząt, których się nie zna?  

Czy można podchodzić do zwierząt od tyłu?  

Czy mieliście kiedyś jakąś przygodę związaną ze zwierzętami na wsi? Przy rozmowie proszę 

wykorzystać poniższe ilustracje 

 

  

 



   
 

 



 
 

3. Czym nakarmię kota, a czym konia?” – pogadanka na temat pożywienia dla 

zwierząt.  

Rodzic pyta dzieci: O czym trzeba pamiętać, gdy ma się zwierzę? (dzieci podają swoje 

pomysły, Rodzic nakierowuje wypowiedzi dzieci tak, aby padła odpowiedź, że najważniejsze 

jest odpowiednie pożywienie)  

Czy wszystkie zwierzęta możemy karmić w ten sam sposób?   

Rodzic czyta wiersz i zadaje dzieciom pytania. 

Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował   

Helena Bechlerowa  

 

To jest Filik – kotek bury.  

Ma wąsiki i pazury.  

Dobry jest ten kotek Filik:  

chce, by wszyscy mleko pili.  

Stanął Filik przy kurniku.  

– Czy chcesz mleka, koguciku?  

Lecz kogucik z kurką czarną  

na śniadanie jedli ziarno.  

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą ziarno? (kury, indyki, kaczki, gęsi)  

Koło żłobu stoi konik.  

Filik ładnie się ukłonił.  

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano  



smaczny owies jem i siano.  

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą siano? (krowy, kozy, owce, konie)  

Do królika kotek podszedł.  

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę!  

Ale królik siadł pod drzewkiem:  

chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.  

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę? (króliki, krowy, konie, kozy) 

Przed gołąbkiem Filik staje,  

słodkie mleko mu podaje.  

– Wypij mleczko sam, Filiku,  

ja mam groszek w gołębniku.  

Rodzic pyta: Co jedzą gołębie i inne ptaki?  

Więc do krówki poszedł kotek.  

– Czy na mleko masz ochotę?  

– Nie, Filiku, bo ja przecież  

jem zieloną trawkę w lecie.  

Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, kozy, owce, konie)  

Koło furtki kózka biała  

także mleka pić nie chciała.  

– Zabierz sobie kotku dzbanek!  

Ja jem liście kapuściane.  

Rodzic pyta: Co jedzą kozy? (siano, marchew, kukurydzę, groch)  

Poszedł kotek do motyla  

i dzbanuszek mu nachyla.  

Ale motyl tam na łące  

pije z kwiatka sok pachnący.  

Rodzic pyta: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce , które spijają za 

pomocą trąbki)  

Teraz kotek mleko niesie  

do wiewiórki w ciemnym lesie.  

Na sosence wiewióreczka  

gryzie orzech, nie chce mleczka.  

Rodzic pyta: Co je wiewiórka? (orzechy, ukryte w szyszkach nasiona drzew iglastych, 

nasiona drzew liściastych – żołędzie, nasiona klonu, jagody, młode pąki, grzyby)   

  Wraca kotek. Koło płotka  

na ścieżynce jeża spotkał.  

Jeżyk woła go z daleka:  

– Bury kotku, daj mi mleka!  

O, bo jeże, tak, jak kotki,  

bardzo lubią mleczko słodkie.  

Rodzic pyta: Co je jeż?      (owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy, ptasie 

jaja. Piją mleko matki– są ssakami. Nie można jednak karmić ich krowim mlekiem – choć 

bardzo go lubią, dostają po nim biegunki).  

Dziecko odszukuje na powyższych ilustracjach zwierzęta występujące w wierszu.   

 

4. Praca z książką strona 25. Proszę wykonać zadanie zgodnie z poleceniem.  

 

Dla tych co się nudzą i są chętni wykonać więcej  zadań przesyłam w załączniku karty 

pracy.  

 

 

 



5. Zwierzęta wiejskie z plasteliny – praca plastyczna. Proszę ulepić z plasteliny 

wybrane zwierzęta gospodarskie .    

 

 

 


