
Propozycje zajęć i zabaw dla dzieci – sala niebieska (23.04.2020 r.) 

Witam wszystkie Dzieci i Rodziców w kolejnym dniu wspólnych zajęć i zabaw. 

 „Praca rolnika” – dzień czwarty 

1.  Na początek przypomnijmy sobie zabawę, którą wszyscy znacie  „Mało nas do 

pieczenia chleba”. Znajdziecie ją na stronie internetowej 

https://www.youtube.com/watch?v=YC-pDKWLRKw 

 

2. Jak powstaje chleb ? Obejrzyj film edukacyjny na stronie 

https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA 

 

 

3. Historyjka obrazkowa –przyjrzyj się dokładnie kolejnym ilustracjom w karcie pracy       

i opowiedz jak powstaje chleb. 

 

4.  Odpowiedz na pytania: Czym zajmuje się młynarz? Czym zajmuje się piekarz? 

Ulep z plasteliny różne rodzaje pieczywa: chleb, bułeczki, rogaliki.  (Można też zrobić 

masę solną: pół szklanki mąki, pół szklanki soli, woda do zagniecenia ciasta. Po 

wysuszeniu prace można pomalować farbami). 

 

5. Karta pracy. Pokoloruj figury geometryczne zgodnie z poleceniem. Policz ile jest kół        

i trójkątów na ilustracji. 

   „Praca rolnika” – dzień piąty 

6. „Mam dużo pracy” – zabawa dydaktyczna na temat pracy rolnika w każdej z pór roku.  

Rodzic czyta tekst dotyczący kolejnych pór roku, dziecko jest rolnikiem i w dowolny 

sposób ilustruje ruchem słuchany tekst. 

Jesień. 

Dni robią się coraz krótsze i należy się spieszyć, by ze wszystkim zdążyć. Trzeba 

zwieźć ostatnie zbiory, zebrać owoce i zaorać pola. Jesień to czas zbiorów 

ziemniaków, buraków, a także czas zbiorów jabłek i gruszek w sadzie. W warzywniku 

gospodyni ścina kapustę i wyrywa marchewki. Rolnik wkrótce zaorze pole i zasieje 

nowe zboże.  

Zima 

 Jest zimno i dni są krótkie. Przyroda odpoczywa. Zwierzęta muszą być trzymane       

w ciepłych pomieszczeniach. Rolnik przycina gałęzie drzew i rąbie drwa na opał. 

Potem suszy je i składuje. Jest mróz i na łąkach nie ma już trawy. Krowy zostają         

w oborze, a rolnik karmi je sianem.  

Wiosna  

 Trawa już się zieleni i zwierzęta wychodzą na łąkę. Zboża posiane jesienią już 

wzeszły i potrzebują składników odżywczych, dlatego rolnik rozsypuje na polu 

nawóz. Gospodynie wysiewają w ogrodzie warzywa, sadzą ziemniaki. Wiosna to czas 

narodzin. W gospodarstwie pojawiają się małe  kurczęta, cielęta  i źrebięta.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YC-pDKWLRKw
https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA


Lato  

 Lato na wsi to czas żniw czyli ścinania i zbierania zboża, sianokosów i wielu innych 

prac. Sąsiedzi pomagają sobie nawzajem. Gospodyni w warzywniku zbiera pomidory, 

fasolkę i sałatę. Zrywa się część najmniejszych jabłek, aby pozostałe były 

dorodniejsze.  

 

7. Siejemy rzeżuchę. 

 Dzisiaj założymy własną uprawę rzeżuchy, która jest bardzo pożywna i pełna 

witamin. 

Potrzebny będzie: talerzyk, wata, nasiona rzeżuchy i woda. Na talerzu ułóż grubą 

warstwę waty. Rozsyp równomiernie nasiona i podlej je wodą. Dokładną instrukcję 

możesz znaleźć na stronie internetowej 

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34 

 Codziennie obserwuj swoją uprawę. Obserwacje możesz dokumentować za pomocą 

zdjęć. Pamiętaj o podlewaniu.  

Jeśli lubisz prace w ogrodzie i pomagasz rodzicom w zakładaniu innych upraw, 

możesz się również nimi pochwalić. 

 

8. Odpowiedz na pytania: 

Jakie znasz maszyny i urządzenia, które  pomagają rolnikowi w ciężkiej pracy? 

Do czego służy: traktor, kombajn, prasa, pług, siewnik? 

9. Wybierz ilustrację przedstawiającą dowolną  maszynę rolniczą i pokoloruj ją. Możesz 

skorzystać z dołączonych kart pracy,  znaleźć własną ilustrację lub narysować ją 

samodzielnie. 

10. Zabawy dowolne. Pobaw się różnym pojazdami. W trakcie zabawy naśladuj dźwięki 

jakie wydają te pojazdy. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34


 



 

 

Policz  ile kół jest na ilustracji. Narysuj w okienku tyle samo kresek.  

 

Policz  ile trójkątów jest na ilustracji. Narysuj w okienku tyle samo kresek.  

 


