
 

               Szczęść Boże. 

   Zacznijmy nowy dzień  modlitwą: 

                       Jezu, ufam  Tobie. Jezu, kocham Cię. 

W miłosierdziu Swoim, nie opuścisz mnie. 

 

    

  TEMAT DNIA:  DZIEŃ W GOSPODARSTWIE 

 

                          Wiersz   Rozmowy zwierząt   

 

Mu, Mu, Mu, tak krowa muczy 

 Kto Cię krowo tak nauczył?  

Nikt nie uczył mnie muczenia  

Mówię Mu od urodzenia, 

A ponadto daję słowo 

Jestem bardzo mleczną krową 
 

Baran do owcy mówi: beee 

Czego baran od niej chce? 

Powiedz owco ma kochana 

Ile mleka dałaś z rana? 

Dałam dzisiaj dużo mleka 

Teraz na mnie fryzjer czeka  

 
 

Kukuryku, kukuryku 

Co się dzieje w tym kurniku? 

Kura jaja wysiaduje, 

Kogut z dumą spaceruje, 

Bo za chwilę już na świecie 

Ma pojawić się ich dziecię. 

Źrebię w stajni mamy szuka 

Rży, kopytkiem w ziemię stuka 

Gdzie ta mama się podziała? 

Pewnie z tatą w świat pognała 

Klacz i ogier wnet wrócili, 

Na wyścigach konnych byli. 

 
 

Tak zwierzęta rozmawiają 

One też swój język mają. 

To jest język zagrodowy 

Kury, owcy czy też krowy. 

 

 

 

  Rodzic rozmawia z dziećmi na temat wiersza: 

-  Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 

 - O czym rozmawiały zwierzęta? 

 - Czy zwierzęta rzeczywiście mogą ze sobą rozmawiać? 

 - Do czego służą wydawane przez nie odgłosy?  

 

Następnie Rodzic prosi, aby dziecko spróbowało naśladować odgłosy zwierząt, np. Spróbuj 

wydać odgłos jagnięcia, które zobaczyło wilka, bardzo się boi i przywołuje owcę. Spróbujcie 

przedstawić krowę, która jest bardzo głodna i przywołuje gospodarza.  

http://www.przedszkole.iq.pl/zdjecia_info/1767.jpg


 

Praca z KP3.44a – łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego samego gatunku. 

Praca z KP3.44b – przeliczanie figur, zabawy ruchowo-słuchowe, odczytywanie zdań, łączenie 

ich z obrazkiem.  

Praca z KP3.48a – kącik grafomotoryczny, pisanie nazw zwierząt po śladzie.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Praca rolnika -  opowiadanie 

W wiejskiej zagrodzie praca wre od świtu. Gospodarz skoro świt wstał, by zająć się zwierzętami. Najpierw     

wszedł do chlewika, gdzie w wielkich kotłach mieszał paszę dla świnek, nalewał wodę do zbiorników i poidełek. 

Wielkimi widłami poprzenosił do boksów belki słomy i siana. Następnie poszedł do stajni, gdzie wsypał owies dla 

koni i oczywiście nalał wodę do zbiorników. Nanosił również z kopy obok – świeżego siana. Na koniec poszedł 

do obory, gdzie czekały na niego już krowy. Stały i muczały, a on najpierw nakarmił je i wziął się do dojenia. 

Trzeba było dojść do każdej i na małym stołeczku usiąść obok niej. Obiema rękoma chwycił wymiona i zaczął 

doić krowę. Do wiaderka zaczęło płynąć ciepłe mleko. Następnie gospodarz zjadł szybko śniadanie i wyprowadził 

z garażu traktor. Doczepił do niego pług i wyruszył w pole. Tam zaorał i zbronował całe pole równiutko, rządek 

przy rządku. Następnie w wielkie wiadro wsypał ziarno i zaczął siać – chodząc po polu w jedną i drugą stronę. 

Przyjechał do domu, zjadł obiad i wyszedł do stodoły, gdzie musiał poprzestawiać z miejsca na miejsce bardzo 

ciężkie worki z paszą dla zwierząt. Zaczęło zmierzchać, znowu doglądał swój dobytek: krowy, konie, świnki, kury 

oraz kaczki. Wieczorem po kolacji mógł nareszcie odpocząć.  

Wiosenne dodawanie – proszę wejść w poniższy link i poćwiczyć dodawanie, powodzenia! 

https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6 

 

 „Rolnik w polu” – masażyk. 

 Rodzic siedzi za dzieckiem, recytujemy tekst i rysujemy wzory na plecach dzieci. 

Rolnik rano rusza w pole,           Kroczymy palcami obu rąk po plecach 

dzieci                                                                  z dołu do góry. 

Orać pługiem czarną rolę,           Rysujemy linie równoległe do linii 

kręgosłupa                                                                z góry do dołu. 

Sieje zboże i buraki,                           Stukamy palcami po całych plecach. 

Z których później są przysmaki.        Lekko pukamy dłońmi w plecy dziecka. 

 

 „W zagrodzie” – zabawa matematyczna.  

Rodzic przygotowuje dziecku liczmany np. kredki. Rodzic odczytuje treść zadania. Dziecko ma ułożyć 

odpowiednią liczbę liczmanów i zapisać zadanie za pomocą cyfr i znaków jeśli potrafi.   

 Przykładowe zadania: 

 

1. W zagrodzie są: 3 świnki, 2 krowy i 2 kozy. Ile zwierząt jest w zagrodzie?  

(3 + 2 + 2= 7)  

2. W kurniku mieszkają: 3 kury, 1 kogut, 4 kaczki. Ile ptaków mieszka w kurniku?  

3. Koło domu chodzą: 2 czarne koty, 2 rude koty, 3 koty w prążki i 1 biały. Ile kotów chodzi koło domu?  

4. W oborze są: 4 cielątka i 5 krów. Ile zwierząt mieszka w oborze?  

5. Po podwórku stoi: 1 traktor, 4 przyczepy, 2 kombajny. Ile maszyn jest na podwórku?. 

 

 

 Posłuchajcie piosenki o rolniku. 

 www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U 

 

https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6
http://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U


 



 



 

 



 

   „Zakładamy uprawę fasoli” i prowadzimy obserwację.  

    R. zaprasza dzieci do założenia uprawy fasoli. Prosi dziecko o przypomnienie, czego rośliny potrzebują do       

wzrostu i rozwoju. 

  Etapy sadzenia fasolki do ziemi: 

    1.       Przygotuj: nasionko  fasoli, doniczkę, ziemię, wodę w konewce. 

   2.       Wsyp ziemię do doniczki. 

  3.       Zrób palcem dołek w ziemi na głębokość  3 cm. 

  4.       Włóż fasolkę i zasyp dołek. Możesz lekko uklepać ziemię w doniczce. 

  5.       Podlej wodą z konewki. 

  6.       Postaw doniczkę w widnym i ciepłym miejscu, np. na parapecie. 

 7.       Podlewaj systematycznie nasionko. Pilnuj, aby ziemia w doniczce była zawsze wilgotna. Staraj się nie lać    

dużo wody.  Ziemia ma być wilgotna. Jeśli nalejesz  za dużo wody, to odczekaj kilka dni do następnego 

podlewania ( nasiona  fasolki, doniczka, ziemia). Obserwuj roślinkę. 

 Możesz także założyć hodowlę fasolki w słoiku. Przez słoik będziesz widział(a), co dzieje się z częścią  

podziemną rośliny ( z korzeniami). 

 Etapy hodowli fasolki w słoiku: 

  1.       Namocz 3 fasolki w miseczce z wodą z kranu. 

  2.       Przygotuj: słoik, gazę, gumkę recepturkę, wodę z kranu. 

  3.       Przykryj słoik gazą i załóż gumkę. 

  4.       Wciśnij lekko gazę do środka słoika tak, żeby powstał dołek. 

  5.       Umieść  fasolkę na gazie. 

  6.       Wlej wodę do słoika tak, aby fasolka leżąca na gazie była stale wilgotna. 

  7.       Postaw doniczkę w widnym i ciepłym miejscu, np. na parapecie. 

  8.       Każdego dnia uzupełniaj wodę w słoiku, gdyż woda wyparowuje ze słoika pod wpływem temperatury. 

    Rodzic zaprasza dziecko do obejrzenia filmików dotyczących wzrostu fasolki: 

         https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ 

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

 

       Po południu zapraszam na film edukacyjny ,,Co słychać na wsi” 

        vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEPKxUc__Og
http://od.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831


 

 

 


