
Temat kompleksowy: Praca rolnika 

 
Kochane przedszkolaki w tym tygodniu poznacie pracę rolnika. Dowiecie się, że ten zawód 

jest nam wszystkim bardzo potrzebny.  

Gorąco Was pozdrawiamy i bardzo mocno tęsknimy!!! 

 

1. „Wieś i miasto” – szukanie różnic i podobieństw na podstawie zdjęć. Rodzic pokazuje 

dzieciom zdjęcia terenów wiejskich i miejskich. Prosi o wskazanie różnic i podobieństw. 

Pyta, których terenów w Polsce jest więcej, i wskazuje na mapie tereny nizinne. 
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2. „Słoma i siano” – Rodzic pyta dzieci, czym różni się słoma od siana (siano – 

wysuszona trawa, pożywienie dla zwierząt, słoma – odpadowy materiał po koszeniu zboża, 

siano – bardziej miękkie, słoma – szorstka, siano – zielone, słoma – żółta).  

 

 
 

 
 

3. Zabawa matematyczna – sprawdzanie długości pojedynczych źdźbeł trawy, szeregowanie, 

układanie źdźbeł od najmniejszego do największego, od największego do najmniejszego itd. 

To może być świetna zabawa podczas wiosennego spaceru. Dzieci mogą zebrać różnej 

długości źdźbła trawy i porównywać je w domu stosując odpowiednie wyrażania: dłuższa, 

krótsza, mniejsza, większa, itd.  

 

4. „Jak powstaje popcorn?” – poszerzanie wiedzy dzieci dotyczącej kukurydzy i jej 

wykorzystania. Podczas robienia popcornu, drogi rodzicu, wyjaśnij dzieciom z czego 

powstaje popcorn? 

Rodzic zadaje pytania: Kiedy najczęściej jecie popcorn? Z czego się go wytwarza? W jaki 

sposób robi się popcorn? Czy popcorn może być tylko słony? Jak inaczej wykorzystuje się 

kukurydzę? (zjadanie całych kolb, kukurydza konserwowa, mąka kukurydziana)   
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5. „Kukurydza” – praca plastyczna. Dzieci kolorują na zielono liście a miejsce ziaren 

wypełniają żółtą plasteliną lub malują jednym paluszkiem żółte kropeczki. 

 (ZAŁĄCZNIK NR 1)  

 

6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

–– „Noszenie wody” – Rodzic pomaga włożyć np. kij od szczotki między łopatki dziecka. 

Dzieci naśladują pracę rolnika, który nosi wodę ze studni: sylwetka wyprostowana, patrzymy 

przed siebie. Wspinamy się na palce i opadamy na całe stopy. Idziemy na piętach i na 

palcach.  

–– „Taczki” – dzieci ćwiczą w parach (z rodzeństwem lub innym domownikiem)  jedno w 

podporze przodem, nogi w rozkroku, drugie staje w rozkroku i łapie pierwsze za kolana.  

–– „Maszyny rolnicze” – dzieci stoją w rozsypce. Na sygnał rodzica., np. traktor, kombajn, 

wóz z konikiem, naśladują maszyny rolnicze głosem i ruchem. 

 

7. Rolnik sam w dolinie- zabawa ze śpiewem 

muz. i sł. tradycyjne 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik bierze żonę. (×2) 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże, hejże, hejże ha, żona bierze dziecko. (×2) 

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię. 

Hejże, hejże, hejże ha, dziecko bierze nianię. (×2) 

Niania bierze kotka, niania bierze kotka. 

Hejże, hejże, hejże ha, niania bierze kotka. (×2) 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże, hejże, hejże ha, kotek bierze myszkę. (×2) 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek (×2) 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole. 

Tabliczki mnożenia ani podzielenia. (×2) 

Osoba, która jest serem, wchodzi do kółka i się przewraca. Ta osoba rozpoczyna zabawę od 

nowa – staje się rolnikiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4 

 

8. Historyjka obrazkowa – jak powstaje chleb. Rodzicu poproś dziecko, aby pocięło  kartkę na 

poszczególne obrazki. Spróbujcie wspólnie ułożyć historyjkę obrazkową. Poproście dziecko, 

aby opowiedziało każdy obrazek z osobna.  (ZAŁĄCZNIK NR 2)  

 

9. Pogadanka na temat różnych narzędzi i maszyn ogrodniczych oraz bezpieczeństwa podczas 

ich wykorzystywania. Rodzic pokazuje dzieciom na zdjęciach podstawowe narzędzia 

rolnicze: pług do orania (napowietrzania gleby, odwracania jej wierzchniej warstwy), bronę 

(do bronowania, wyrównywania powierzchni gleby, działa jak grabie), urządzenie do 



nawożenia, siewnik (do siania). Rodzicu zwróć uwagę dziecku, że podczas pracy rolnika 

należy zachować wszystkie zasady bezpieczeństwa i ostrożności a dzieci nie powinny pod 

żadnym pozorem przebywać wtedy bez opieki dorosłych.  

 

 


