
Witam.  Praca wre! Jestem pod ogromnym wrażeniem waszej pracy kochane 

dzieci i wyjątkowi rodzice! Oglądam wasze zdjęcia i filmiki. Zerknijcie proszę na  

propozycje zabaw dla dzieci do tematu: „Praca rolnika” c.d. 

1. Zabawa ruchowa połączona z nauką wiersza „ Kurczątko” 

Mama czyta wiersz, jednocześnie rysuje na kartce ( uczymy się rysowad 

kurczątko). Wiersz i instrukcja  poniżej: 

 

„Kurczątko” 

Kurczątko z jajeczka się urodziło…(mama rysuje owal jako jajko) 

Główkę wychyliło, (mama rysuje z boku koło jako głowę) 

na dwie nóżki skoczyło. (mama na dole dorysowuje dwie kreski jako nogi) 

Następnie dziecko  recytując wiersz wykonuje następujące czynności: 

 Kurczątko z jajeczka się urodziło… 

( dziecko przykuca, robi nad głową daszek z rąk) 

 Główkę wychyliło, (rozchyla ręce i wychyla głowę) 

 na dwie nóżki skoczyło.(dziecko podskakuje) 

2. Karta pracy „Zagubione jajka”- dziecko przygląda się kurom i wskazują tę, 

która zniosła więcej jajek oraz tę, która zniosła mniej jajek. Zadanie do 

wykonania to: dorysowanie jajka obok kury, która zniosła ich mniej i 

pokolorowanie dowolnie jedną kurę. Karta pracy w załączniku. 

 

3. Zabawa „ Mówiące jajko”- dziecko porusza się po pokoju- podskakuje raz 

wolno, raz szybko. Na hasło mamy „jajko” dziecko zatrzymuje się i dzieli 

wyraz jajko na sylaby, wyklaskując. Liczbę sylab w wyrazie pokazuje na 

palcach. Pamiętajmy o bezpieczeostwie podczas zabawy. 

 

4. Wiersz „ Traktor”- wysłuchanie wiersza czytanego przez mamę/tatę. Po 

wysłuchaniu wiersza dziecko opisuje wygląd traktora i liczy ile traktor ma 

kół i wskazuje je na ilustracji, ( ilustracja traktora w załączniku), wyszukanie 

ilustracji traktora w swoich książeczkach lub gazetach. 

 

 



„Traktor” 

Stoi traktor na podwórzu, zabłocony cały w kurzu. 

Latem pełni ważna rolę, bo wyjeżdża często w pole, 

Ciągnie, orze i bronuje- bardzo ciężko tam pracuje. 

 

5. Zabawa ruchowa z elementami dźwiękonaśladowczymi: „ Jedzie traktor”. 

Dziecko biega po pokoju i naśladuje odgłosy traktora: pach, pach, pach, 

następnie dziecko się zatrzymuje i próbuje podzielid wyraz traktor na 

sylaby, wyklaskując , liczbę sylab pokazuje na palcach. 

 

6. Karta pracy: „ Jedzie traktor”- rysowanie drogi, po której jedzie traktor oraz 

kolorowanie konturu traktora. 

 

7. Propozycja zabaw ruchowych: 

- noszenie wody- mama daje dziecku styl od szczotki, pomaga włożyd go 

między łopatki. Dziecko naśladuje pracę rolnika noszącego wodę, utrzymuje 

wyprostowana sylwetkę, patrzy przed siebie 

- koszenie trawy- mama pokazuje dziecku jak kiedyś koszono kosą, dziecko 

je naśladuje-( wymachy rękami) 

- pług- mama stoi w rozkroku, dziecko czołga się między nogami osoby 

stojącej, zapraszamy innych członków rodziny do tej zabawy 

- maszyny rolnicze- dziecko naśladuje głosem i ruchem maszyny rolnicze i 

przemieszczają się po pokoju: (traktor, kombajn, wóz z konikiem itp.) 

 

Na zakooczenie zabaw –„ Zdrowe jedzenie”- próbowanie produktów 

zrobionych z mleka. Dziecko próbuje produkty mleczne i podaje ich nazwę: ser 

biały i żółty, jogurt, śmietana, masło. Odpowiada na pytanie: Dlaczego te 

produkty trzeba jeśd ( np. po to, by mied zdrowe zęby, kości) 

Wesołej zabawy. Powodzenia.    

Edyta Stępieo 

 

 

 



 

 

 

 


