
Tydzień od 14.04.20. do 17.04.20. 
 
Temat tygodnia "Praca rolnika" 
Zadania do wykonania w ramach realizacji podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego: 
1. Zabawa matematyczna "Jestem rolnikiem". Karta pracy "Od ziarenka do 
kwiatka" (teczka WYPRAWKA karta nr 34). 
2. Praca plastyczna "Traktor" (Trzylatek karty 2 karta pracy nr 20). 
3.  Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki pt. "Stary Donald farmę 
miał". (piosenka dostępna na Youtube). Naśladowanie głosem i ruchem zwierząt 
występujących w piosence. Nauka słów piosenki. 
4. "Skąd się bierze ser?"- rozmowa na podstawie wiersza H. Szayerowej pt. 
"Tylko nic nie mówcie krowie" (tekst na dole). 
Pytania do wiersza: Co nam może dać krowa? Co można zrobić z mleka? 
Podziel na sylaby z jednoczesnym wyklaskiwaniem słowa: ser, mleko, nabiał, jogurt, 
śmietana, masło. (ser, mle-ko, na-biał, jo-gurt, śmie-ta-na, ma-sło).  
5. Zabawa sensoryczna. - Do miski z wodą wrzucamy kilka małych zabawek, 
zadaniem dzieci jest wyłowienie ich najpierw za pomocą dłoni (pracuje i prawa i lewa 
dłoń), następnie przy pomocy stóp (również pracują obie stopy). 
6. Film edukacyjny o powstawaniu 
sera: https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY 
  
Zabawy ruchowe: 
- Zabawa ruchowa "Jedzie traktor" - poruszanie się po liniach oznaczonych taśmą 
na dywanie, dzieci naśladują odgłosy traktora. 
- Zabawa ruchowa "Pług" - wyścig z czołganiem pod partnerem. Domownicy 
ustawiają się na linii jedno za drugim stając w rozkroku, jedna osoba czołga się 
między nogami stojących osób. 
- Zabawa "Koszenie trawy" -  dziecko z rodzicem stają w parze, jedna osoba z pary 
przyjmuje pozycje na czworakach, druga osoba staje za nią i obwiązują ją skakanką 
w pasie. Prowadzi do wyznaczonego miejsca. 
 
Wiersz pt. "Tylko nic nie mówcie krowie" H. Szayerowej 
Nabiał - produkt 
smaczny, zdrowy. 
Dostajemy go 
od krowy. 
Tylko nic nie mówcie krowie. 
Jak się krowa 
o tym dowie, 
to się jej 
przewróci w głowie 
i gotowa 
narozrabiać. 
I przestanie 
nabiał dawać, 
czyli: 
masło, 
mleko, 
sery, 

https://www.youtube.com/watch?v=adyD07I9shY


i śmietanę 
na desery! 
No i jajka. 
Co ja baję? 
Przecież jajka 
kura daje. 
Tylko nic nie mówcie kurze! 
Niech je daje 
jak najdłużej! 
Bo jak o tym 
się rozgłosi... 
to przestanie 
jajka znosić! 
 


