
CZYM SIĘ ZAJMUJE ROLNIK

Dzień dobry zwierzątka  - zabawa fabularyzowana usprawniająca narządy mowy

Bardzo wcześnie rano wszystkie zwierzęta jeszcze smacznie spały. Kogut i kury w 
kurniku na grzędzie (oblizywanie czubkiem języka górnych zębów po 
wewnętrznej stronie), krowa i koń w oborze (unoszenie języka za górne zęby
i cofanie go do podniebienia miękkiego), a piesek w budzie (język w 
przedsionku jamy ustnej, oblizywanie górnych zębów).
Pierwszy obudził się kogut, wyskoczył z kurnika (szerokie otwieranie buzi i 
wysuwanie języka nie dotykając o zęby), rozejrzał się po 
podwórku (kierowanie języka w kąciki ust, przy szeroko otwartych ustach), 
wyskoczył na płot (unoszenie języka nad górną wargę) i głośno zapiał 
- kukuryku!! Głośne pianie koguta obudziło kury, które zawołały - ko - ko - 
ko!! Na śniadanie kurki zjadły ziarenka (chwytanie ziarenek ryżu 
preparowanego wargami). Obudził się też piesek, zaszczekał - hau hau, 
hau!! Pobiegał w koło podwórka (usta szeroko otwarte, oblizywanie warg 
ruchem okrężnym). Zmęczył się bardzo tym bieganiem i dyszy (wysuwanie 
szerokiego języka do brody). Wyszedł także ze swej kryjówki kotek i zamiauczał 
- miau, miau!! Wypił mleczko z miseczki (wysuwanie języka nad dłońmi 
ułożonymi w kształcie miseczki).W chlewiku świnka zaczęła potrącać ryjkiem 
drzwi (wysuwanie warg do przodu jak przy samogłosce u).
Krowa zaryczała - muu, muu!! A koń zaparskał, że też już nie śpi (parskanie, 



kląskanie). A ty co mówisz wszystkim rano, gdy się obudzisz? (dzień dobry).

Na początek obejrzyjcie krótki film o maszynach.

https://youtu.be/FNvZVvk0eZE

Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi?” – rozmowa na temat pracy rolnika na 
podstawie obejrzanego filmu, zdjęć i doświadczeń dzieci.

–  Jakie znacie maszyny i urządzenia, które pomagają rolnikowi w jego ciężkiej pracy?

Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od 
kłosów). Na polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika
przygotowanego przez rolnika.

Silos – to zbiornik do przechowywania ziarna, jednak zanim ono tam trafi, musi być 
bardzo dokładnie wysuszone, bo inaczej szybko zapleśnieje.

Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można go
wykorzystywać przy różnych pracach.

https://youtu.be/FNvZVvk0eZE


Prasa belująca – służy do zbierania siana z pola i zwijania go w bele.

Pług –  narzędzie  do  przekopywania  ziemi  po  zimie,  aby  nie  była  zbyt  twarda.  Pług
przygotowuje ją tak, aby można było w niej zasiać nowe nasiona.

Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu.

PAMIĘTAJCIE ! Nie wchodzimy na maszyny rolnicze .

Wiersz do nauki: „Rolnik”   Zbigniew Dmitroca
„Rolnik”
Rolnik rano rusza w pole
Orać pługiem czarną role,
Sieje zboże i buraki,
Z których później są przysmaki.

„Co powiedziałam?”- ćwiczenie syntezy słuchowej.

R. wymawia słowa związane z pracą na wsi, np. nazwy maszyn rolniczych z podziałem na
sylaby. Dziecko syntezuje sylaby i mówi całe słowa.

rodzic: tra-ktor  dziecko: traktor, itp.

„Wspólna Praca” Ludwik Wiszniewski



Kwaknął kaczor raz i drugi:
– Na podwórku widzę pługi… Kwa, kwa!

Wróbel siedzi na stodole:
– Już gospodarz jedzie w pole… Ćwir, ćwir!

Zając przysiadł na ugorze:
– Już gospodarz w polu orze… Hop, hop!

Na płoteczku kogut pieje:
– Już gospodarz w polu sieje… Ko, ko!

Na topoli kraczą wrony:
– Już koniki ciągną brony… Kra, kra!

Teraz krzyczą wszyscy razem:
– Oraliśmy z gospodarzem… Hej! hej!
Rozmawiamy z dziećmi na temat treści wiersza:

(wyjaśnijcie dziecku pojęcia :pług, brony, orka (skorzystajcie z ilustracji do wiersza, 
zwróćcie uwagę jak dawniej wyglądała praca rolnika a jak dziś )

-jakie zwierzęta występowały w wierszu?

-o czym opowiadały zwierzęta ?

-jakie prace polowe wykonywał gospodarz?

-czy wiecie jakie inne prace wykonuje rolnik?

– zachęcamy do samodzielnego układania krótkich zadań z wybranymi  wyrazami z 
wiersza (przeliczanie słów w zdaniu, pokazanie liczby na palcach)



,,Co słychać na wsi”- film edukacyjny

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831

 Kończenie rymowanych zdań, np.

Cielę co językiem ...(miele).
Przyszła koza do...(woza).
Wlazł kotek na...(płotek).
Pies zły szczerzy ...(kły).
Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie ...(szły).
To dla kotka jest miseczka pełna ...(mleczka).
Kotek rozplątał babci ...(motek).

Zachęcamy dzieci do zabaw tematycznych – „Gospodarstwo rolne” 
przy użyciu własnych zabawek.  

Zabawa ,, Wszystko zwierzę, co ma pierzę".

Rodzic rozpoczyna zabawę słowami:,,Wszystko zwierzę, co ma pierzę", po których wymienia 
nazwy różnych  zwierząt. Każdorazowo, wypowiadając nazwę, rozpościera ręce niczym ptak 
skrzydła. Dziecko wsłuchuje się uważnie w słowa rodzica i rozpościera ręce  tylko wtedy, gdy
usłyszy nazwę ptaka. Jeśli jednak dziecko uniesie ręce w nieodpowiednim momencie, daje 
fant, który po zakończeniu zabawy musi wykupić, spełniając określone zadanie.



Świnka skarbonka

Potrzebne nam będą:
 plastikowa butelka, np. po jogurcie

 różowy filc

 różowy karton lub gąbka

 czarny marker

 4 małe zakrętki np. po jogurtach w saszetkach

 nożyczki

 klej (najlepiej super glue)

https://paciupaciu.pl/swinka-skarbonka/


Z filcu wycinamy prostokąt, którym owiniemy brzuszek świnki. Składamy go na pół i na zgięciu 
wycinamy niewielki pasek. To będzie dziurka skarbonki.

Teraz najtrudniejszy moment, taką samą dziurkę wycinamy w butelce. Mi udało się dzięki 
nożyczkom do paznokci.

Kiedy już mamy obie dziurki przyklejamy filc do butelki.

Z przodu przy zakrętce rysujemy oczy czarnym markerem.



Odrysowujemy nakrętkę na różowym kartonie albo gąbce i wycinamy koło. Przyklejamy je do 
nakrętki i na środku rysujemy dwie czarne kropki. Również z różowego kartonu wycinamy koło, 
które nacinamy tak aby powstała spiralka. To będzie ogonek świnki. Przyklejamy go z tyłu butelki

Teraz czas na uszy. Wycinamy je z filcu, kształtem przypominają listki.



Najpierw zlepiamy klejem uszy na dole. A potem tak przygotowane przyklejamy do butelki.

Na koniec nogi. Zrobimy je z zakrętek po jogurtach. Przyklejamy je klejem do filcu.

I świnka skarbonka gotowa!
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