
Czwartek 15.04.2021r. 

Temat dnia: „U rolnika”

1. „Czym się różni wieś od miasta? Kim jest rolnik?” – zabawa dydaktyczna – rodzic kładzie na 

dywanie ilustracje przedstawiające wieś i miasto. Następnie pyta dziecko:

• Co widzisz na ilustracjach?

• Czym różni się wieś od miasta?

• Czego jest dużo więcej w mieście?

• Czego jest dużo więcej na wsi?

• Kto pracuje na wsi? (pokazujemy kartę obrazkową przedstawiającą rolnika)

• Czym zajmuje się rolnik? (zajmuje się zwierzętami, sieje i zbiera zboża).

2. „Miasto – wieś” – zabawa ruchowa – dziecko porusza się  przy muzyce. Na przerwę w zabawie i 

hasło: miasto – dziecko zamienia się w samochody i naśladuje jazdę po autostradzie; wieś – 

spaceruje, głęboko oddychając. Zabawę powtarzamy 4-5 razy.

3. „Narzędzia i maszyny rolnicze” – zabawa dydaktyczna – rodzic rozkłada na dywanie koperty, na 

których znajdują się małe i wielkie litery. W środku kopert znajdują się połówki kart obrazkowych 

przedstawiających narzędzia i maszyny rolnicze. Zadaniem dziecka jest połączenie ze sobą koperty 

z wielką i małą literą, wyjęcie z kopert 2 części puzzli i złożenie w całość ilustracji. Dziecko razem 

z rodzicem nazywa narzędzia i maszyny przedstawione na kartach, dzieli nazwy na sylaby oraz 

wskazują, ile sylab ma każda nazwa. Następnie opowiadają do czego służy dany przedmiot – jeśli 

dzieci nie wiedzą, opowiada rodzic.



• Litera „A, a” – grabie – służą do grabienia, np. liści, skoszonych trwa i zbóż oraz wyrównywania 

powierzchni gleby przed siewem.

• Litera „B,b” – taczka – służy do przewożenia różnych rzeczy np. do wywożenia brudnej ściółki ze 

stajni.

• Litera „C,c” – kosa – ręczne narzędzie rolnicze do ścinania zbóż, traw itp. Obecnie zastępowana 

przez kosiarkę.

• Litera „D,d” – sierp – najstarsze z ręcznych narzędzi, które człowiek wymyślił do prac żniwnych. 

Zbudowane jest z ostrza o mocno zakrzywionym kształcie. Sierp służy do zbioru dojrzałych zbóż i 

zielonych traw.

• Litera „E,e” – pług – konne lub ciągnikowe narzędzie rolnicze służące do spulchniania ziemi.

• Litera “F,f” – traktor – służy do prac polowych oraz transportu ładunków na naczepie np. zwożenia 

siana z pola do stodoły.

• Litera “G,g” – kombajn – to pojazd, który służy do zbioru ziemniaków i zbóż.

4. „Jaki to wyraz?” – zabawa dydaktyczna –  rodzic wypowiada sylabami wyrazy związane z 

omawianą tego dnia tematyką, np. gra – bie. Zadaniem dziecka jest utworzenie wyrazu z sylab.  

Jeśli potrafi  podaje jaką głoską rozpoczyna się dany wyraz. 

5. “Czy to prawda, czy to fałsz?” – zabawa dydaktyczna – rodzic zadaje dziecku pytania na temat 

wsi. Zadaniem dziecka jest określenie czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. Jeżeli zdanie jest 

prawdziwe to klaszcze w ręce jeden raz, gdy zdanie jest fałszywe rozkłada ręce na boki.

Przykładowe zdania:

• Na wsi jeżdżą pociągi i tramwaje.

• Rolnik zbiera różne zboża.

• Na wsi są autostrady.

• Na wsi jeździ mniej aut niż w mieście.

• Rolnik potraf jeździć kombajnem.

6. „Praca rolnika” - film edukacyjny. Obejrzyj Żabko film, a dowiesz się więcej o pracy rolnika.

https://youtu.be/vO5NvfQ92bc

Miłej zabawy !!!


