
TYDZIEŃ VI.  21 kwiecień 2020 r. (wtorek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie we wtorek  

i zapraszam do wspólnej pracy. 

Dzisiejszego poranka pomódlmy się modlitwą do Anioła Stróża  

„Przyjaciela mam i już” Beata Kołodziej. 

„Przyjaciela mam i już! Kto to taki? Anioł Stróż,  

Nawet Mama o tym wie, że mój Anioł Kocha mnie. 

Anioł złote włosy ma, i srebrzyste skrzydła dwa  

Nawet Tata o tym wie, że mój Anioł Kocha mnie. 

Anioł ciągle tak jak cień, czuwa przy mnie cały dzień 

Każde dziecko o tym wie, że mój Anioł Kocha mnie. 

Nikt na ziemi nie jest sam, Bóg Anioły zesłał Nam. 

Każde dziecko o tym wie, że mój Anioł Kocha mnie. 

Nikt na ziemi nie jest sam, Bóg Anioły zesłał Nam”. 

Aniele Boże Stróżu mój,  

Ty zawsze przy mnie stój, 

rano, wieczór, we dnie, w nocy 

Bądź mi zawsze ku pomocy, 

strzeż duszy i ciała mego  

i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.  

Amen. 

 

Temat tygodnia: „PRACA ROLNIKA” 

Temat dzisiejszego dnia: „NA POLU” 

■  W tym tygodniu proponuję nowy zestaw ćwiczeń, który podobnie jak 

poprzedni zwiększy sprawność fizyczną dziecka a przede wszystkim mięśnie 

brzucha, mięśnie grzbietu, ćwiczenie koordynacji ruchowej.  

1. Proponuję przygotować się do ćwiczeń, maszerując po obwodzie koła.  

Jak ktoś posiada w domu szarfy to rozdaje szarfy, które dziecko przekłada sobie 

przez ramię. 

2. „Wiosenny deszczyk” – na podłodze rozkładamy krążki w kolorach takich jak 

szarfy. Osoba dorosła zaczyna grać na tamburynie lub na innym instrumencie. 

Osoby ćwiczące rytmicznie poruszają się po pomieszczeniu. Na hasło „pada 

deszcz” dziecko ustawia się obok krążka w kolorze takim jak jego szarfa.  

Inna wersja – dziecko wybiera krążek innego koloru niż szarfa.  



3. „Tęcza” – osoby siadają w siadzie skrzyżnym i trzymają szarfy za końce  

w prostowanych rękach uniesionych nad głową. Wykonują skłony na boki,  

raz w prawo, raz w lewo.  

4. „Nie wpadnij do kałuży” – rozkładamy na podłodze w niewielkich 

odległościach od siebie pętle z szarf. Dziecko przeskakuje z pętli do pętli tak, 

jakby skakało po kamieniach między kałużami.  

5. „Krecik wychodzi z kretowiska” – robimy tunel. Dziecko próbuje się 

przedostać na jego drugą stronę.  

6. „Obserwujemy bociana” – osoby ćwiczące kładą się na brzuchu, nogi trzymają 

na podłodze, z palców robią „lornetkę”, podnoszą łokcie i udają, że obserwują 

bociana spacerującego po łące.  

7. „Wąchamy kwiaty” – osoby ćwiczące leżą na podłodze w dowolnej pozycji  

i wdychają powietrze wolno i spokojnie nosem, a wydychają ustami. 

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

■  „Praca rolnika” – proszę popatrzcie na obrazki ze zwierzętami. Czy możecie 

nazwać te zwierzęta? Obrazki wykorzystamy do wiersza, który za chwilę 

poznacie. 

  kaczor 



   wróbel 

 

 

   zając 

 

 



   kogut 

   wrony 

   konie 



Wiersz „Wspólna praca” Ludwika Wiszniewskiego.  

Kwaknął kaczor  

raz i drugi:  

− Na podwórku  

widzę pługi… Kwa, kwa!   

Wróbel siedzi  

na stodole:  

− Już gospodarz  

jedzie w pole…  

Ćwir, ćwir! 

Zając przysiadł  

na ugorze:  

− Już gospodarz  

w polu orze…  

Hop, hop!  

Na podwórku  

kogut pieje:  

− Już gospodarz  

w polu sieje…  

Ko, ko! 

Na topoli  

kraczą wrony:  

− Już koniki  

ciągną brony…  

Kra, kra!  

Teraz krzyczą  

wszyscy razem:  

− Oraliśmy z gospodarzem! 

Hej! hej! 

Czy zrozumieliście wszystkie słowa użyte w wierszu? Co to jest: pług, ugór, orka 

czy brona? Czy zapamiętaliście jakie zwierzęta występowały w wierszu 

(umieszczone są powyżej na obrazkach)?  

Co robiły i o czym opowiadały?  

Wyjaśnię poszczególne słowa, które mogą być niezrozumiałe: 

 



Pług - narzędzie uprawowe 

do wykonywania orki. Pług 

składa się z jednego lub 

kilku korpusów płużnych. 

Każdy korpus płużny 

posiada lemiesz, który 

odcina pas roli (skibę) od 

calizny, odkładnicę odwra-

cającą i wrzucającą odciętą 

skibę w bruzdę wykonaną 

przez poprzedni korpus 

płużny. 

 

 

Ugór - pole wyłączone  

z rolniczego użytkowania 

lub pole niepielęgnowane 

zarastające samoistnie 

chwastami i samosiewami 

zbóż. 

 

 

 

Orka - uprawka 

odwracająca wykonywana 

pługami lemieszowymi 

lub talerzowymi, mająca 

na celu odwrócenie  

i pokruszenie uprawianej 

warstwy roli. 

 

 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Orka_(rolnictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korpus_p%C5%82u%C5%BCny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lemiesz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odk%C5%82adnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uprawka
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ug
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rola_(gleba)


 Brona - narzędzie 

uprawowe do spulchnia-

nia i rozdrabniania roli. 

Stosowane najczęściej po 

orce do rozdrabniania 

roli, lub po zasiewie, w 

celu przykrycia materiału 

siewnego cienką warstwą 

rozdrobnionej gleby. 

Stosowane jest także do 

usuwania kłączy i rozłogów chwastów, jako jedna z metod zwalczania chwastów. 

 

■  „Czy każdy rolnik robi to samo?” – zabawa dydaktyczna.  

Oto wyrazy do globalnego czytania: 

rolnik 

sadownik 

ogrodnik 

pszczelarz 

hodowca 
Proszę, żeby każde dziecko samo przeczytało powyższe nazwy zawodów.  

Proszę, żeby każde dziecko spróbował samo opisać zakres obowiązków osób 

wykonujących te zawody, np.  

rolnik – uprawia ziemię, sieje zboże, kopie ziemniaki;  

pszczelarz – opiekuje się pszczołami i zbiera miód;  

sadownik – pielęgnuje sad, zbiera owoce;  

ogrodnik – uprawia ogród, sieje warzywa, zbiera plony;  

hodowca – hoduje np. konie i inne zwierzęta.  



■  „Wiosna na wsi” – popatrzcie na poniższą kartę i pomyślcie, co mogą robić 

rolnicy wiosną na wsi. Przypomnę tylko, że obecnie mamy porę roku – WIOSNĘ 

– a miesiąc – KWIECIEŃ. 

 



■  „Orzemy pole” – zabawa ruchowa.  

Dziecko jest rolnikiem i prowadzi traktor, w pasie ma przełożoną szarfę lub hula-

hoop. Druga osoba z domowników stoi z tyłu za rolnikiem (jest pługiem) i trzyma 

się obiema rękami za szarfę lub hula-hoop. Na umówiony sygnał  "dziecko-

rolnik" maszeruje po pokoju, drugie dziecko idzie wolniej i stawia opór.  

Na następny sygnał dzieci zamieniają się miejscami i rolami. 

■ „Dzień rolnika” – historyjka obrazkowa w  wykonaniu dziecka.  

Potrzebne będą: karton, kredki i mazaki. Pytanie do dziecka: Jakie czynności 

w zagrodzie i na polu wykonuje rolnik? Przypominam pory dnia: świt, ranek, 

południe, popołudnie, zmierzch, wieczór. Pomyślcie co robi rolnik o świcie, czyli 

bardzo wcześnie? Co robi o poranku? Co w południe? itd. Postarajcie się te 

czynności namalować na kartonie. Może być każda czynność namalowana 

oddzielnie na kartonie. A można też karton podzielić na część i w każdej części 

namalować poszczególną czynność rolnika o właściwej porze. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 45a. 

Pierwsze polecenie dotyczy sześciu ilustracji pokazujących etapy wzrostu fasoli. 

Należy ponumerować obrazki we właściwej kolejności, a cyfry wpisać w kratki 

poniżej. 

Drugie polecenie to rysowanie pędu fasoli po śladzie i samodzielne rysowanie.  

Do obu poleceń używamy ołówka. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 45b.  

W poleceniu mamy informację, że Ada i Adam wybrali się do ogrodu po 

warzywa. Adam, zbierając wszystkie warzywa musi dotrzeć do Ady, która czeka 

na niego z koszem na samym dole. Drogę którą ma przebyć Adam należy 

narysować kredką dowolnym kolorem. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz owocnej i miłej pracy! 

Przypominam o konkursie na „Najładniejszą zakładkę do książki”.  

Zdjęcia zakładek należy przesłać do 24 kwietnia 2020 r. na adres e-mail 

bibliotekaprzedszkolaka@o2.pl.  

 

■  Na koniec dodatkowe zadanie. Proszę o przeczytanie poniższych wyrazów i 

dopowiedzenie np.: pies – piesek. A pod spodem rysowanie świnki i kałuży. Po 

śladzie rysujemy ołówkiem i zaczynamy od strzałki. Ale cały obrazek można 

pomalować kredkami. 

mailto:bibliotekaprzedszkolaka@o2.pl


 



 


