
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji teatralno-literackiej i mają  na celu 

zapoznanie dzieci z piosenkami pt. "Rolnik pole orze" i "Dziadek fajną farmę miał"                        

oraz   wierszem J. Myślińskiej pt. "Wiosna". Dziecko pozna specyfikę pracy na wsi. Dziecko 

będzie kształtowało umiejętność wypowiadania się całymi zdaniami, logicznego 

odpowiadania na zadawane pytania, będzie również ćwiczyło pamięć i umiejętność 

prezentowania własnej osoby. 

Przywitamy się piosenką pt.  " Pachnąca wiosna" ♫ ♫  
https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y 

 

Na początku dziecko zapozna się z piosenką pt. "Rolnik pole orze"    
(https://www.youtube.com/watch?v=mqNe85mv8R8), a następnie wysłucha piosenki pt. Dziadek 
fajną farmę miał" (https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ) i wykona zadania                                      
oraz odpowie na pytania do wysłuchanych piosenek. 

Następnie rodzic wprowadzi je w świat obowiązków rolnika, opowiadając jak ciężką pracę 

wykonuje rolnik, na podstawie przygotowanych obrazków i treści. Dziecko w tej części 

zajęć uczestniczyć też będzie w zabawie ruchowo-naśladowczej pt. "W wiejskiej 

zagrodzie". Po czym podejmie próbę odpowiedzi na pytania odnośnie pracy rolnika, 

zadane przez rodzica. 

W kolejnej części zajęć dziecko pozna wiersz J. Myślińskiej pt. "Wiosna", po czym omówi                 

z rodzicem jego treść i podejmie próbę nauki wybranego fragmentu wiersza na pamięć. 

Wskazane jest w tej części obejrzenie z dzieckiem dostępnych w domu albumów 

przedstawiających przyrodę na wsi wiosną i rozmowa z dzieckiem na temat obejrzanych 

zdjęć. 

Na koniec dziecko wykona ćwiczenie ruchowe, w którym będzie musiało naśladować pracę 

rolnika. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

 

 

 



Część I     

Kochane dzieci, na początek wysłuchacie piosenek pt.: "Rolnik pole orze"                      

i  "Dziadek fajną farmę miał" 

Następnie na podstawie wysłuchanych piosenek spróbujcie odpowiedzieć                 
na zamieszone poniżej pytania: 

1. Co to znaczy, że rolnik pole orze? 

2. Kto był potrzebny do pracy rolnikowi? 

3. Jakie zwierzęta mieszkały na farmie dziadka? 

 

 
Ferma(j. ang) - gospodarstwo(j. pol) 

 

 
Zwierzęta wiejskie hodowlane 

 

Zadanie spróbuj kolejno naśladować zwierzęta z farmy dziadka. 

 

Rodzic wprowadza dziecko w świat obowiązków rolnika, opowiadając jak 

ciężką pracę on wykonuje,  w oparciu o przygotowane wcześniej  obrazki                      

i treści.  

 



            

Maszyny do pracy w polu dawniej                       Maszyny do pracy w polu dziś                 

 

                    

traktor maszyna do pracy w polu nowoczesna 

                         

grabie do pracy w polu i ogrodzie                     pług do pracy w polu  

nowoczesny pług 



        

sianie dawniej                                         sianie dziś 

      

kombajn do zbiorów dziś 

 

                 

sierp, kosa i wóz do zbiorów dawniej 

 

żniwa dawniej 

 



 

Po czym dziecko podejmie próbę odpowiedzi na pytania odnośnie pracy 

rolnika, zadane przez rodzica. 

1. Jakie prace wykonuje rolnik na polu? 

2. Jakie prace wykonuje rolnik w zagrodzie?  
3. Po co praca rolnika jest potrzebna?  

Praca rolnika jest bardzo ciężka ale bardzo potrzebna, bo dzięki niej ludzie i zwierzęta mają 

co jeść. Dzieli się na pracę w zagrodzie: karmienie i opieka nad zwierzętami, w ogrodzie                        

i sadzie dzięki czemu są warzywa i owoce oraz pracę w polu. 

Dziecko w tej części zajęć przystępuje do zabawy ruchowo-naśladowczej pt. "W wiejskiej 

zagrodzie". Zabawa polega na tym, że dziecko biega w tempie podanym przez klaskanie                                   

w dłonie(lub puszczanej piosence na powitanie) i zatrzymuje się na  hasło, np.:  pieski – wówczas 

chodzi na czworakach i naśladuje szczekanie psa, koniki - wówczas biega, grzebie kopytkiem i rży,  

koguty – staje na jednej nodze i naśladują pianie koguta, koty- udaje że się myje, wygina grzbiet                         

i miałczy, itp. 

                              Część II  

W kolejnej części zajęć dziecko pozna wiersz J. Myślińskiej pt. "Wiosna".  

"Wiosna" 
Wiosna słodko uśmiechnięta obudziła już zwierzęta,  
ptakom gniazda zbudowała i potomstwo też im dała. 
 
Potem wiosna nasza miła, ziemię całą ożywiła,  
kwiatom kwitnąć rozkazała i roślinom zieleń dała. 
 
Wreszcie chmurki przegoniła i słoneczko uwolniła,  
które świat ogrzewa mocno, gdy powietrze pachnie wiosną. 

 

Dziecko z rodzicem omawia treść wiersza i próbuje opowiedzieć całymi zdaniami o czym 

jest ten wiersz. Po czym dziecko podejmie próbę nauki wybranego fragmentu wiersza na 

pamięć.  

Wskazane jest też w tej części zajęć obejrzenie z dzieckiem dostępnych w domu albumów 

przedstawiających przyrodę na wsi wiosną i rozmowa z dzieckiem na temat obejrzanych 

zdjęć. 

Ważne: dziecko ćwiczy pamięć, kształtuje umiejętność wypowiadania się całymi zdaniami 

oraz rozbudzamy w nim zamiłowanie do poezji. 



Część III  

Na koniec dziecko wykona ćwiczenie ruchowe, w którym będzie musiało 

naśladować pracę rolnika. Zabawa pt. „Orzemy pole”. Dziecko jest rolnikiem                 

i prowadzi traktor ,w pasie ma przełożony pasek, skakankę, hula-hoop (co macie Państwo                        

w domu).Rodzic/rodzeństwo stoi z tyłu za rolnikiem i jest pługiem-trzyma obiema rękami 

pasek itp. Na sygnał podany przez rodzica „Rolnik”! dziecko maszeruje  po pokoju,                              

a rodzic/rodzeństwo-pług idzie wolniej i stawia opór. Na następny sygnał następuje zmiana 

ról. 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 

 


