
Temat kompleksowy od 14.04.2020- 17.04.2020 PRACA ROLNIKA 
 

        14.04.2020   wtorek 

 
1. Słuchanie opowiadania Anny Dąbrowskiej  Praca rolnika 
 

Pewnego lata mała Aniela przyjechała do swoich dziadków na wieś. Była bardzo szczęśliwa, 

że może być ze swoją kochaną babcią, która piecze najpyszniejsze ciasta, może zajadać 

porzeczki i maliny prosto z krzaka i leżeć na świeżym pachnącym sianie, głaskać krowy i 

konie. Po 2 dniach Aniela zauważyła, że dziadek długo przebywa na polu i przychodzi bardzo 

zmęczony późnym popołudniem, a babcia wstaje wcześnie rano i ciągle coś robi. Przyszło jej 

też do głowy pytanie: - Dziadku jak to się dzieje, że rosną te wspaniałe owoce w sadzie i 

warzywa na polu? Dziadek odpowiedział: - Wiesz dziecko, żeby były dorodne warzywa i 

owoce trzeba o nie dbać przez cały rok. Wczesną wiosną trzeba przekopać grządki w ogródku 

i przeorać pole. Robi się to po to, aby ziemia była spulchniona, napowietrzona i aby woda z 

deszczu mogła ją łatwo nawilżać. Potem, kiedy złagodnieją mrozy można wysiewać niektóre 

bardziej odporne na spadki temperatury warzywa, a w późniejszym czasie resztę warzyw. Są 

to, np. ziemniaki, marchewka, buraki, pietruszka. Obsiać takie pole to długotrwała ciężka 

praca, całe szczęście, że żyjemy w czasach maszyn, które pomagają w pracy rolnika. Trzeba 

też nawozić ziemię, aby rośliny były dorodne oraz pielić grządki, by chwasty nie zabierały 

składników odżywczych i nie powodowały cienia. Warzywa i owoce dojrzewają w różnym 

czasie. Jeszcze podczas lata zbieram kapustę, marchew, potem ziemniaki, a we wrześniu 

buraki, jabłka i gruszki z sadu. Zbieranie plonów to ciężka praca. Na ten czas zatrudniam 

osoby do pomocy, sam nie dałbym rady. Wiele warzyw, np. ziemniaki, marchew rosną w 

ziemi, trzeba je wyciągnąć, a nawet wykopać, stąd nazwa „wykopki” na zbiór ziemniaków. 

Kiedy warzywa i owoce są już zebrane trzeba je posegregować na te najlepsze, które chcę 

sprzedać do skupu, hurtowni czy przetwórni. Potem na te mniej dorodne, które mogę dawać 

moim zwierzętom, np. konie chętnie jedzą marchewkę i jabłka, świnie lubią ziemniaki. 

Segregujemy też gatunkami. Posegregowane warzywa przeznaczone do sprzedaży trzeba 

powarzyć po 20 i 50 kg i wsypać do worków. A potem zawieźć do odbioru, czyli hurtowni 

warzyw lub przetwórni, w której warzywa się przerabia np. na gotowe sałatki, surówki, 

buraczki w słoiku. Stamtąd warzywa trafiają najczęściej do sklepów, restauracji, stołówek. A 

na końcu do naszych brzuszków. Kiedy sprzedam już owoce swojej pracy nawożę pole, aby 

ziemia była żyzna na przyszły rok. Warto się starać, ponieważ warzywa są bardzo zdrowe, a 

ludzie o tym wiedzą i coraz chętniej chcą je jeść. I tak to się kręci. W zimie można trochę 

odpocząć od pracy. Jednak codziennie trzeba zajmować się zwierzętami i przygotować 

maszyny na następne prace, które trzeba rozpocząć wczesną wiosną. - Oj dziadku, dziadku ty 

to masz ciężko.  

- Tak, mam, ale razem z babcią kochamy to co robimy. 

 

Jeśli uważnie wysłuchałeś opowiadania to zdecyduj, czy to  Prawda czy fałsz ? 

 

Na prawdę podnosimy ręce w górę, fałsz - klepiemy w kolana. 

1. Gruszki rosną na polu. 

2. Sad to miejsce, w którym rosną owocowe drzewa. 

3. Marchewka rośnie w ziemi. 

4. Ziemię na polu trzeba oraz oby była napowietrzona. 

5. Rolnik ma lekką prace. 

6. Zbiory to czas kiedy warzywa i owoce są dojrzałe i trzeba je zebrać. 

7. Pogoda nie ma wpływu na plony. 



8. Nawożenie ziemi wpływa na lepsze plony. 

9. Buraki rosną na drzewach owocowych. 

10. Wykopki to czas zbioru ziemniaków. 

11. Konie lubią jeść marchew. 

12. Maszyny rolnicze to zbędna rzecz. 

13. Dojrzałe, zebrane owoce rolnik sprzedaje do skupu. 

14.W przetwórni robi się gotowe sałatki i dżemy. 

 
2. Gimnastyka z obrazkami  

 

W tym tygodniu proponujemy gimnastykę z obrazkami. Nawet, jeżeli nie potrafisz czytać, 

spójrz na obrazek i naśladuj zwierzę, które przedstawione jest na obrazku. 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Nazwij zwierząta i podziel ich nazwy na sylaby i głoski. Wymyśl zwierzę na głoski: k, 

p, b, z.

 
 

 

 

 



 

4. Wierszyk logopedyczny W zagrodzie Małgosi 

 
Naśladuj dźwięki, jakie wydają zwierzęta występujące w wierszyku. Wymień sam trzy 

dowolne zwierzęta i naśladuj ich głosy. 

 

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi 

Każde zwierzątko o jedzenie prosi. 

Piesek szczeka: HAU, HAU, HAU, 

Kotek miauczy: MIAU, MIAU, MIAU, 

Kura gdacze; KOD, KO, DA 

Kaczka kwacze: KWA, KWA, KWA. 

Gąska gęga: GĘ, GĘ, GĘ 

Ona też chce najeść się. 

Owca beczy: BE, BE, BE, 

Koza muczy: ME, ME, ME, 

Indor gulaga: GU, GU, GU 

Krowa ryczy: MU, MU, MU, 

Konik parska: PRR, PRR, PRR 

A pies warczy: WRR, WRR, WRR. 

I tak gra orkiestra ta, aż Małgosia jeść im da. 



5. Który obrazek nie pasuje do pozostałych. Wskaż i powiedz, dlaczego?

 

 

         15.04.2020.-środa 

 

1.Osłuchanie z piosenką Wesołe gąski  

 

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

 

2. Praca plastyczna Gąski  

Jeżeli uważnie wysłuchałeś piosenki to opowiedz o przygodach gąsek w formie historyjki 

obrazkowej. Ilość obrazków jest dowolna, możesz rysować kredkami, malować farbami, 

możesz też wyciąć z papieru. Możesz też wykonać historyjkę w formie książeczki. Życzymy 

wesołej zabawy ! 

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


3. Rymowanki 

 

 

 



4. Karta do wydruku

 

 

 



 

 

5. Odrysuj rękę mamy lub taty. Wspólnie spróbujcie dorysować takie elementy, by 

powstał rysunek dowolnego zwierzęcia wiejskiego. A oto przykłady  

 

http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/05/w-swiecie-zwierzat-czyli-zwierzeta-z.html 

 

 

 

16.04.2020–czwartek 

 

1.Dzisiaj zobaczymy w jaki sposób powstaje chleb 

 

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A&feature=emb_err_watch_on_yt 

 
2. Opowieść ruchowo-naśladowcza połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi czyli 

udamy się dzisiaj do gospodarstwa rolnego  

 

-- Jedziemy dziś do gospodarstwa rolnego pociągiem (ciuch,ciuch,ciuch–naśladowanie 

 odgłosów pociągu) Przekonamy się, jak wygląda życie na wsi...   

 -- Koniki: Jedziemy na konikach do pana rolnika (odgłos kląskania).   

 --Praca rolnika: Najpierw rolnik sieje zboże (sieje, sieje, sieje ),  

                          deszcz pada na pole ( kap, kap, kap),  

                          potem zboże rośnie i dojrzewa, a wietrzyk śpiewa ( szszsz..) 

              Słońce grzeje całe lato (uf, uf, uf), nastała pora zbiorów, 

              już na pole wjeżdża kombajn (wrrrr, wrrrrrrr, wrrrrrr).  

              Kombajn przesypuje ziarno na wozy (szszszszsz), 

              rolnik wiezie ziarno ciągnikiem do młynarza (wrrrr, wrrrrr, wrrrr).   

 -- Młyn:         Młynarz w młynie zmiele ziarnka (szerokie otwieranie ust i 

kręcenie szczęką), z ziaren powstanie mąka.  Aaaa– psik! Wpadła do 

nosków!  

                        Mąka jest gotowa, do piekarni jedziemy samochodem (brum, 

brum, brum).  

                        Nocą, kiedy dzieci śpią (sen – chrapanie),  

                        piekarz piecze z mąki chleb i bułki (naśladowanie ruchu 

wyrabiania ciasta).   

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A&feature=emb_err_watch_on_yt


--  Piekarnia:   Z samego rana samochody (brum, brum) z piekarni ruszają do sklepów, 

by dostarczyć pieczywo 

                  Uwaga, jeszcze gorące (parzy – dmuchanie), ale jak pięknie pachnie 

(wąchanie – głęboki wdech i wydech).   

-- Pociąg: Wracamy pociągiem (ciuch, ciuch ciuch) do domu 

 

3. Zabawa słowna Jadę na wycieczkę i zabieram fotografię  

 

Dorosły zaczyna zabawę mówiąc Jadę na wycieczkę i zabieram fotografię ,a zadaniem 

dziecka jest powtórzenie całego zdania i dopowiedzenie innego przedmiotu na głoskę f . 

Kolejna osoba powtarza całość od początku i dopowiada następne słowo. Wymieniane 

przedmioty, które zabieramy na wycieczkę muszą zaczynać się głoską f.  

 

A teraz spójrzcie, jak wygląda bohaterka dzisiejszej zabawy , czyli F,f  
 
 

Gdy z "E" literki zabrać podstawę, 

zostanie „F” i wcale nie koślawe! 

"F” jak perfum mamy FLAKONIK. 

"F” jak FIOŁKI o delikatnej woni. 

 

 



 
A teraz powiedz, gdzie spotkasz drukowane, a gdzie pisane litery F 

Napisz w powietrzu litery. Możesz też napisać je na rozsypanej mące, kaszce, ryżu. 

Możesz układać litery z zapałek, patyczków, lub innych dostępnych materiałów. 

Spróbuj ułożyć litery z wełny. A może masz jeszcze inny pomysł ? 





Przeczytaj wyrazy. Zaznacz na niebiesko l it ery f , F w wyrazach.

Podziel nazwy zdjęć na głoski. Policz głoski w każdej nazwie. Napisz pod zdjęciami 

odpowiednie l iczby.

Przeczytaj.

Rozwiąż rebusy.

wa
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17.04.2020–piątek 
 

1. Posłuchaj piosenki W poniedziałek rano kosił ojciec siano 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs 

 

Opowiedz, jakie czynności wykonywano w piosence w kolejnych dniach tygodnia 

 

2. Dla chętnych krzyżówka Dni tygodnia 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs


3. Przyjrzyj się dokładnie znakom i narysuj je w dowolnej wielkości na osobnej kartce  

 
 

 

 

 

 



4.  Ułóż z rozsypanki literowej nazwy dni tygodnia 

 

 

PONIEDZIAŁEK 

WTOREK 

ŚRODA 

CZWARTEK 

PIĄTEK 
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5. Przeczytajcie wspólnie - Mama tekst , a Ty- obrazki 

 


