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 „Od ziarenka do bochenka” - opowieść ruchowo -naśladowcza  połączona z 

ćwiczeniami  artykulacyjnymi. Rodzic snuje opowieść i wykonuje odpowiednie ruchy- 

dzieci naśladują prowadzącego. 

 

Jedziemy do gospodarstwa rolnego pociągiem – ciuch, ciuch, ciuch - naśladowanie odgłosu 

pociągu i tworzenie pociągu. 

Zobaczymy  jak wygląda życie na wsi. 

A teraz  jedziemy na konikach do pana rolnika - odgłos kląskania. 

Najpierw rolnik sieje - dzieci mówią: sieje je, sieje je, sieje je. 

Deszcz pada: kap, kap, kap 

Zboże rośnie i dojrzewa, a wiatr śpiewa: szszsz, szszsz, szszsz 

Słońce grzeje: uf, uf, uf. 

Nastała pora zbiorów, już na pole wjeżdża kombajn: wr, wr, wr. 

Kombajn przesypuje ziarno do przyczepy i rolnik wiezie ziarno do młynarza. 

Młynarz w młynie zmiele ziarnka [dzieci szeroko otwierają buzie i kręcą szczęką], 

Z ziaren powstanie mąka, która wpadła do nosków a-psik, a-psik, a-psik. 

Gotowa mąka jedzie do piekarni samochodem: brum, brum, brum. 

Nocą, kiedy dzieci śpią: [dzieci naśladują chrapanie], piekarz piecze z mąki chleb i bułki. 

[Naśladowanie ruchu wyrabiania ciasta] 

Jak pięknie pachnie i smakuje chleb. 

 



 „Od nasiona do rośliny” – zabawa dydaktyczna. 

 Rodzic umieszcza na dywanie odwrócone kartoniki, tak aby zdjęcia fasoli nie były 

widoczne. Kartoniki są wymieszane, a dzieci wspólnie je układają – od najkrótszego do 

najdłuższego paska. Gdy zrobią to poprawnie, rodzic je odwraca. Dzieci przyglądają się 

utworzonemu w ten sposób ciągowi ilustracji. Opowiadają, co się dzieje z nasionkiem na 

kolejnych fotografiach. 

Załącznik – pomoce do zabawy „Od nasiona do rośliny” 

 

 „Zbieramy nasiona” – ćwiczenie stóp. 

 Dzieci spacerują boso między rozłożonymi na dywanie skarpetkami. Gdy rodzic wyda 

sygnał, podchodzą do najbliższego woreczka i podnoszą go z podłogi wyłącznie za 

pomocą stóp. Schwytane  skarpetki odnoszą do pojemnika. Zabawę należy powtórzyć 

kilkakrotnie, do momentu aż wszystkie skarpetki zostaną uprzątnięte z dywanu. 

 

 Jeżeli potrafisz przeczytaj: 

SŁOMA 

SIANO 
Podziel wyrazy na sylaby: sło-ma, sia- no .Czy pierwsze litery wyrazów są takie same? 

Czym się różni słoma od siana?  

 

Słoma to odpadowy materiał po koszeniu zboża. 

Siano to wysuszona trawa. 



  

 Do czego służy strach na wróble? 

 

http://www.supercoloring.com/pl/lekcje-rysunku/jak-narysowac-stracha-na-wroble 

 

Kogo ma odstraszać? 

Dlaczego odstrasza  ptaki? 

Co wyjadają ptaki na polach? 

 

 Zabawa muzyczna do piosenki „ Zasiali górale”. 

https://www.youtube.com/watch?v=ztr_dK0gWPA 

http://www.supercoloring.com/pl/lekcje-rysunku/jak-narysowac-stracha-na-wroble
https://www.youtube.com/watch?v=ztr_dK0gWPA


Zasiali górale owies, owies -  dzieci wykonują wolny ruch ręką, rozrzucają ziarna raz w prawo 

raz w lewo, 

Od końca do końca, tak jest, tak jest- dalej rozrzucają ziarna, 

Zasiali górale żyto, żyto -powtarzanie ruchów, 

Od końca do końca wszystko, wszystko. 

Podczas refrenu dzieci uderzają rytmicznie 4 razy w kolana, a następnie 4 razy klaskają 

I tak na zmianę przez cały refren. 

 „Nasiona” – ćwiczenie prawidłowego liczenia. Dzieci otrzymują karty pracy i 

wykonują 

zadania zgodnie z poleceniami. 

Załacznik- karty pracy „Nasiona” 


