
  

 

 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i witajcie dzieci. 

Na początku mam pytanie do dzieci: 

Czy lubicie świeży, pachnący chlebek, posmarowany masełkiem? Albo słodkie bułeczki lub rogaliki? Czy wiecie, co 

mają z nimi wspólnego malutkie ziarenka zbóż, zasiewane wiosną do świeżej ziemi? – kto wie, niech opowie 

Rodzicowi. 

Na dzisiejszych zajęciach spróbujemy się tego dowiedzieć 😊 

1. Zabawa do piosenki „Rolnik sam w dolinie” - https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4 

Przypomnienie dzieciom zabawy, zachęcamy dziecko do pląsów i śpiewania, a do zabawy niech zaprosi swoje 

pluszaki (potrzebne będą 4 szt). 

 

2. „Co to jest farma?” – Rodzic pyta dziecko: Co to jest farma? Czym zajmuje się rolnik? Jakie znaczenie ma 

praca rolnika dla osób mieszkających w mieście? Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi 

opiekuje? Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem? Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie? 

– dziecko próbuje samo odpowiedzieć na pytania. 

 

3. Maszyny rolnicze”− Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia przedstawiające różne maszyny i narzędzia rolnicze, 

wykorzystywane w gospodarstwie: kombajn, traktor, prasę, bronę, motykę, grabie, łopatę, widły, kosę.  

 

Dziecko próbuje odczytać wyrazy – (jeśli dz. sobie nie radzi Rodzic może pomóc) następnie Dz. dzieli ich 

nazwy na sylaby ( wyklaskuje sylaby np. trak-tor), następnie na głoski (liczy na palcach np. p-r-a-s-a), mówi na 

TEMAT ZAJĘĆ: 

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


jaką głoskę zaczyna się wyraz, a na jaką kończy.. Następnie R. pyta: Jakich maszyn potrzebuje rolnik podczas 

swojej pracy? Do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i narzędzia?  
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4. Zaproszenie dziecka do obejrzenia filmu edukacyjnego „Jak powstaje chleb?” 

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A 

 

5. „Różne zboża” –Dajemy dziecku „Księgę zabaw z literami” s. 62–63, dziecko przez chwilę uważnie oglądają 

ilustracje . Rodzic prosi, aby dz. zastanowiło się, co jest na nich przedstawione. Na podstawie ilustracji 

dziecko próbuje wskazać, czym różnią się od siebie różne zboża i jakie mają cechy podobne; Dz. zastanawia 

się, do czego wykorzystuje się zboża. Rodzic pyta dziecko jakie zna rodzaje pieczywa, które można kupić w 

piekarni, dziecko próbuje nazwać je samodzielnie, Rodzic może pomóc jeśli dziecko nie zna nazwy (chleb 

pszenny, rogale, chleb żytni, rogaliki, chleb razowy, kajzerka, grahamka).  R. zachęca dziecko, by spróbowało 

przeczytać tekst w KZ s. 63.  

 

6. Praca z „Książką karta pracy 3” s.47a – układanie historyjki obrazkowej o powstawaniu chleba, numerowanie 

kolejnych obrazków, rysowanie ostatniego elementu historyjki.  

 

7. W poniedziałek rano kosił ojciec siano – zabawa ruchowa. Najpierw należy ustalić z dzieckiem jak będzie 

ilustrowało ruchem poszczególne czynności, które wykonuje w piosence ojciec i jego syn. W tym celu Rodzic 

czyta tekst piosenki, dziecko powtarza słowa i wymyśla jak będzie naśladował tę czynność. Po przeczytaniu 

całego tekstu zapraszamy dziecko do zabawy przy piosence, w naśladowanie ustalonych wcześniej czynnośći. 

 

Piosenka tu: https://soundcloud.com/alina-pacura/w-poniedzialek-rano 

 

W poniedziałek rano kosił ojciec siano sł. i muz. tradycyjne 

W poniedziałek rano, kosił ojciec siano, Kosił ojciec, kosił ja, kosiliśmy obydwa. 
A we wtorek rano Grabił ojciec siano, Grabił ojciec, grabił ja, Grabiliśmy obydwa. 
A we środę rano Suszył ojciec siano, Suszył ojciec, suszył ja, Suszyliśmy obydwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A
https://soundcloud.com/alina-pacura/w-poniedzialek-rano


A we czwartek rano 
Zwoził ojciec siano, 
Zwoził ojciec, zwoził ja, 
Zwoziliśmy obydwa. 
A zaś w piątek rano Sprzedał ojciec siano, Sprzedał ojciec, sprzedał ja, Sprzedaliśmy obydwa. 
A w sobotę rano Stracił ojciec siano, Stracił ojciec, stracił ja Straciliśmy obydwa. 
A w niedzielę z rana Już nie było siana, Płakał ojciec, płakał ja, Płakaliśmy obydwa. 
 

8. „TRAKTOR” -  Praca plastyczna dowolną techniką. Poniżej propozycje. 
 

 

Potrzebne: rolki, korki, farby, klej, zakrętki, nożyczki. 

 

Papier kolorowy lub kolorowe czasopisma, klej, nożyczki, kredki. 

 

Papier lub karton (np. pudełko po przesyłce), farby, nożyczki klej 



 

Pianki ozdobne, patyczki do lodów lub kolorowe, tekturki ozdobne, filc, klej, nożyczki, cekiny, koraliki. 

  

Fajny pomysł na ślady traktora. Instrukcja tu: https://craftulate.com/tractor-track-prints/ 

 

Różnego rodzaju pudełeczka po zapałkach, lekarstwach, rolki, papier kolorowy, gazety, tekturki, klej i nożyczki 

 

 

https://craftulate.com/tractor-track-prints/


9. „Piekarz” – eksperyment kulinarny. A teraz czas na praktyczne działania dzieci. Proszę zwrócić uwagę dziecku 

na bezpieczeństwo, aby nie zbliżało się do gorącego piekarnika i nie dotykało bułeczek zaraz po wyciągnięciu 

przez Rodzica z piekarnika. Składniki są ogólnodostępne, drożdży nie potrzebujemy i w około 35 min 

powstaną nam pyszne świeże bułeczki. Można dziecku ubrać fartuszek, poprosić o dokładne umycie rąk i 

przygotować w międzyczasie składniki na stole lub blacie. 

 

Potrzebne składniki (na 3-4 osoby)/ jeśli chcemy mniejszą porcję podzielmy wszystko na pół: 

✓ 3 szklanki mąki pszennej 

✓ 350g jogurtu naturalnego 

✓ 1 łyżka miodu lub cukru 

✓ 1 łyżeczka soli 

✓ 1 łyżeczka sody oczyszczonej  

✓ Rodzic rozgrzewa piekarnik na 200 stopni 

Wszystkie składniki przekładamy do miski i dziecko zagniata je na jednolite ciasto. Dzielimy ciasto na 8 części, z 

każdej dziecko formuje okrągłą, podłużną, warkoczyka, przeplatankę, rogalika lub dowolną wymyśloną przez siebie 

bułeczkę. Każdą bułeczkę lekko spłaszczamy, układamy na blaszce do pieczenia. Przed pieczeniem smarujemy z 

wierzchu wodą lub mlekiem lub jajkiem, można też posypać makiem lub sezamem. Całość  Rodzic wkłada do 

nagrzanego do 200 stopni piekarnika i pieczemy ok 25 min. Po wyjęciu pozwólmy im się wystudzić. Możemy 

zaproponować dziecku, aby wymyśliło z czym takie bułeczki przygotować np. na kolację 

Smacznego! 

 

Życzymy miłego dnia i zachęcamy do wysyłania zdjęć do galerii „Co słychać  

u przedszkolaków?” 

Pozdrawiamy serdecznie 

Pani Alina i Pani Ewa  
 

 


