
 

Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia mają na celu: rozwijanie u dzieci mowy i sprawności fizycznej oraz 

poznanie narzędzi potrzebnych na wsi i ich zastosowania. 

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫  "Na podwórku koło bramy" ♫ ♫ ♫ 

https://www.youtube.com/watch?v=NPMi9mQqacM&ab_channel=zielony11smok 

 

Na początek dzieci podejmą z rodzicami na temat prac wykonywanych wiosną na wsi,                 
a następnie poznaj ą narzędzia i maszyny potrzebne do pracy na polu, w sadzie                                  
i w ogrodzie oraz obejrzą film edukacyjny na temat pracy rolnika. 

Później będą ćwiczyły czytanie i dzielenie wyrazów na głoski oraz sylaby i przystąpią                     
do zabawy metodą opowieści ruchowej „W ogródku”. 

Następnie wykonają ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce.  
 
Na koniec zapraszamy do zabawy ruchowej przy muzyce „ Wiejskie zwierzęta”.  
 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

        Część I   
Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do rozmowy na temat prac 

wykonywanych wiosną na wsi: na polu, w sadzie i ogrodzie.  

Pole: rozpoczęły się prace takie jak: bronowanie, orka, kultywatorowanie i wałowanie  gleby, 

siew i sadzenie rośli. 

Sad: rozpoczęły się prace takie jak: przycinanie gałęzi drzew i krzewów, opryski drzewek 

owocowych oraz bielenie wapnem pni drzew. 

Ogród: rozpoczęły się prace takie jak: sprzątanie, usuwanie uschniętych roślin, przycinanie 

krzaczków, kopanie, grabienie oraz sadzenie roślin. 

(Książka fioletowa cz.4 str. 10). 

 

Obejrzyjcie film edukacyjny 

„Prace w polu na wsi – maszyny i narzędzia rolnicze” 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc&ab_channel=AbcZabawa 

 



Na podstawie zamieszczonych obrazków poznajcie narzędzia ogrodnicze:  

 

                                         
Szpadel                                           Motyka                                      Łopata    

                            
Grabie  

 

                        
Sekatory  

 

 



               
Konewka                                                                                 Taczka  

 

Praca z książką: rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladzie, czytanie ich nazw, 

dzielenie ich na sylaby i głoski, łączenie rysunków z nazwami, rysowanie w każdym 

kolejnym polu o jedne grabie mniej niż w poprzednim.  

(Książka filetowa cz.4 str. 11). 

1. Jakie inne obowiązki mają rolnicy? 

2. Czy praca na wsi jest ciężka? 

3. Czy chciałbyś/chciałabyś mieszkać na wsi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O konia trzeba dbać, czyścić mu kopyta, czesać ogon i grzywę, dawać jeść czyścić stajnię 

oraz wyprowadzać go na świeże powietrze aby mógł na dużych, ogrodzonych terenach 

galopować. 

 
 

O krowę i kozę też należy dbać, trzeba dawać im jeść, czyścić oborę i szopkę, doić oraz 

wyprowadzać na świeże powietrze – na łąkę, by mogły spokojnie chodzić i skubać 

trawkę. 

Dbać należy też o inne zwierzęta w gospodarstwie, by miały czysto w miejscach gdzie 

mieszkają, miały dostęp do czystej wody oraz były regularnie i odpowiednio karmione, 



muszą też być chronione przed warunkami atmosferycznymi jak: burza, grad, deszcz, 

upał.  Np. świnki, kotki, pieski, króliki oraz wszystkie ptaki w zagrodzie.  

  

   
 

 

 

 

 

 

Praca  

Dlatego praca na wsi jest odpowiedzialna i bardzo ciężka. Wszystko musi być zrobione 

dobrze i na czas zarówno jeśli chodzi o zwierzęta jak i rośliny tyko w taki sposób rolnik 

osiągnie to co sobie postanowił i będzie zadowolony ze zbiorów swojej pracy. 

Na podstawie wysłuchanych informacji oraz obejrzanych obrazków postaracie się 

odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Jakie prace wykonuje się wiosną na polu, w sadzie i ogrodzie? 

2. Jakich narzędzi ogrodniczych używa się na wsi? 

3. Jakie inne obowiązki mają rolnicy? 

4. Czy praca na wsi jest ciężka? 

Na koniec przystąpią do zabawy metodą opowieści ruchowej „W ogródku”.  

Zabawa polega na tym, że dzieci udają różne prace w ogrodzie a zadaniem rodzica jest 

odgadnąć jaka to praca.  

Część II  

W drugiej części dzieci będą rozwijały swoją sprawność fizyczną i w tym celu wykonają 

następujące ćwiczenia: 

Do ćwiczeń potrzebne będzie swobodne ubranie, może być mały dywanik albo 

karymata. Ćwiczenia wykonujemy przy ulubionej muzyce.  

1. 5 skłonów, 

2. 5 przysiadów, 

3. 5 wymachów prawą ręką do przodu i do tyłu, a następnie lewą ręką i obiema, 

4. 5 pajacyków, 

5. 5 podskoków do góry, 

6. dzieci siedzą skulone na ziemi wyciągają ręce do góry, podnoszą się                             

i wyciągają do góry  coraz wyżej a później opadają do dołu x 3, 



7. dzieci siedzą w kokardkę i masują sobie skronie, główkę, kark, jedną rączkę, 

drugą rączkę, 

8. dzieci kładą się na płasko, ręce wzdłuż tułowia, zamykają oczy                               

i odpoczywają 30 sekund. 

Na koniec zwracamy uwagę z jakimi pracami na wsi można by skojarzyć wykonywane przez 

dzieci ćwiczenia.  

Część III  

Na koniec dzieci przystąpią do zabawy ruchowej „ Wiejskie zwierzęta”.  

Zabawa polega na tym, że dzieci tańczą i do słów piosenki naśladują odgłosy oraz 

charakterystyczne zachowania zwierząt wiejskich.  

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=MHFpBY85ahk&ab_channel=Spiewajznami 

 

Na koniec wybiorą się na wspólny spacer z rodzicami i będą obserwować prace                                

wykonywane wiosną w  ogrodach. Jeśli pogoda nie pozwoli na spacerowanie obejrzą                     

w gazetach prace w ogrodach, sadach lub na polach. 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 


