
Temat kompleksowy od 20.04.2020- 21.04.2020  PRACA ROLNIKA 
 

20.04. poniedziałek  

 

1.Jak produkowane jest mleko ? 

Wiosną, latem i jesienią, na wiejskiej łące, którą nazywamy pastwiskiem, pasą się krowy. W 

ich wymionach powstaje mleko. Na noc krowy wracają do obory. Codziennie rano i 

wieczorem gospodarz przystępuje do dojenia krów. Kiedyś robił to ręcznie i nie było to łatwe 

zadanie. Dzisiaj ma elektryczne dojarki, które ułatwiają mu pracę. Ściągają mleko z wymion 

krowy i rurkami odprowadzają je do przygotowanych wcześniej dużych pojemników. 

Pojemniki z mlekiem jadą do mleczarni. Tam odbywa się pewien tajemniczy proces. 

PASTERYZACJA. Gdy się ten proces zakończy, mleko jest rozlewane do takich opakowań, 

w których możemy je potem kupować. W mleczarni po obróbce mleka powstają też inne 

produkty, takie jak kefiry, jogurty i sery. Teraz następuje załadunek mleka i transport do 

sklepów. Tam sprzedawca ustawia mleko na półkach, gdzie każdy kupujący może je łatwo 

znaleźć.  

https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik  - film Jak produkowane jest mleko  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yqzUTPwgdwg-  filmik o krowach  

 

2. Historyjka obrazkowa Jak powstaje mleko  

Przyjrzyj się obrazkom. Powiedz jaka jest kolejność obrazków i opowiedz ,w jaki sposób 

mleko trafia na nasz stół. Sprawdź razem z rodzicami , jakie produkty mleczne macie w 

lodówce.  

https://www.youtube.com/watch?v=y_gXAlEJCik
https://www.youtube.com/watch?v=yqzUTPwgdwg-


 

 

 

 

3. Gimnastyka Boogie –Woogie –dzisiaj gimnastyka w formie zabawy Boogie-Woogie 



https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg


 

Ile różnic znajdziesz na obrazku?  

 

 



4. A teraz chwila odpoczynku- masażyk na plecach

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 



21.04.-wtorek 

 

1.Piosenka Dziadek fajną farmę miał  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q 

 

2. Spacer małej świnki - bajka logopedyczna autorstwa Ireny Daniel – neurologopedy, 

pedagoga specjalnego 

 

 

Na wiejskim podwórku mieszkała mała świnka – Chrumoczka (naśladujemy odgłos świnki). 

Była ona bardzo ciekawa wszystkiego, co się wokół niej dzieje (otwieramy szeroko buzię i 

językiem oblizujemy wargę górną i dolną, robiąc koło), dlatego też postanowiła sprawdzić, co 

robią inne zwierzątka i wybrała się na spacer. 

Na łące spotkała krowę, która jadła smaczną trawę (naśladujemy ryk krowy i ruszamy ustami, 

tak jakbyśmy coś przeżuwali). Niedaleko krowy, na polanie, hasał koń Siwek razem ze swoim 

małym źrebaczkiem (kląskamy, jak konie). Świnka przywitała się ze zwierzątkami i poszła 

dalej, kiedy doszła do lasu, usłyszała wołanie sowy (naśladujemy sowę u-hu-u-hu). Zdziwiła 

się, bo przecież sowy w dzień śpią, jednak ta powiedziała jej, że obudził ją dźwięk wozu 

strażackiego, który jechał w stronę podwórka świnki (na przemian rozciągamy wargi i-o-i-o, 

można głośno –potem coraz ciszej).  

Chrumoczka bardzo się wystraszyła i pobiegła do swojego domu (dyszymy jak w trakcie 

męczącego biegu, wysuwamy język, otwieramy usta). Kiedy świnka dobiegła na miejsce 

okazało się, że strażacy gasili pożar kurnika, biedne kurki rozbiegły się po całym podwórku, 

głośno gdacząc (naśladujemy kurki ko-ko), a gospodarz pędził za nimi, usiłując je wszystkie 

policzyć (otwieramy buzię i liczymy języczkiem wszystkie zęby u góry i na dole). Na szczęście 

wszystko dobrze się skończyło, wszystkie kury się znalazły. 

Gospodarz podziękował strażakom za pomoc, a jego córka przesłała na pożegnanie 

buziaki (cmokamy, ściągając mocno wargi). Chrumoczka była taka zmęczona, że położyła się 

w swojej ulubionej kałuży i zasnęła, głośno chrapiąc (otwieramy usta i chrapiemy). 

 

 

 

3.Praca plastyczna Krowa –Pamiętacie, jak ozdabialiśmy torby prezentowe na Święta 

Bożego Narodzenia? Najpierw odciskaliśmy stopy w farbie. Dzisiaj proponujemy Wam 

krówkę z odcisku stopy. Propozycja poniżej 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


 
 



I jeszcze kilka kart pracy dla wytrwałych i cierpliwych  (czyli chyba dla wszystkich 

Bocianów ) 

 

 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Przeczytaj z nauczycielem. On będzie czytał  wyrazy, ty mów nazwy obrazków.

.

Powiedz, co dzieje się na obrazku. Posł uchaj nazw podzielonych na mał e cząstki (na gł oski) 

i powiedz cał e nazwy, np. h-e-r-b-a-t -a, k-a-w-a, t -a-c-a.

Rysuj szlaczek po śladzie.

70



 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy od 22.04.2020-30.04.2020- DBAMY O NASZĄ 

PLANETĘ 
 

22.04..-środa 

 

1. Słuchanie opowiadania W Krasnolandii  

 

Był sobie wielki, piękny park. W parku rosło mnóstwo ciekawych roślin: wspaniałe, potężne 

drzewa, kwitnące i pnące krzewy oraz wysokie i niziutkie kwiaty. Chętnie przebywały w nim 

ptaki, kolorowe owady, żabki, wiewiórki, jeże i inne drobne zwierzęta. Park był pachnący, 

zadbany i śpiewający. Chociaż zdarzało się, że gościły w nim osoby, które wyrzucały śmieci 

gdzie popadło, deptały klomby i trawniki, głośno się zachowywały, łamały gałęzie, nie 

szanowały zwyczajów mieszkańców. 

 

A mieszkały w nim malutkie krasnoludki. Czuły się bardzo dobrze, były szczęśliwe, jak tylko 

mogły dbały o swoje otoczenie: grabiły, podlewały, wyrywały chwasty, zamiatały i zbierały 

śmieci. Krasnoludki mieszkały w maleńkim, pięknym pałacu pod konarami najstarszego 

drzewa. Miały one swojego króla i królową. Para królewska lubiła przechadzać się alejami 

parku i podziwiać świat przyrody. Chociaż martwiły ją niektóre zachowania gości. Król i 

królowa byli już w podeszłym wieku, więc bardzo chcieli znaleźć męża dla swojej jedynej 

córki Krasnolinki. Pragnęli, by był to dobry gospodarz ich parku, by ich kraina rozwijała się i 

piękniała, dawała radość, szczęście i zdrowie wszystkim mieszkańcom i gościom. Ogłoszono 

więc, by kandydaci przybywali zaprezentować się przed królewską parą. Wkrótce pojawił się 

pierwszy młodzieniec, bardzo dostojny i piękny. Zaproponował, że kiedy zostanie wybrany 

na męża Krasnolinki, pozamyka ptaki w klatkach, a ich śpiew zastąpi głośną muzyką z 

odtwarzacza. W parku odbywać się będą dyskoteki i bale. Podarował swojej wybrance radio z 

wielkimi kolumnami, które potrafiły wydać z siebie taką moc, że drzewa gubiły natychmiast 

liście, a kwiatom opadały płatki, owady natomiast chowały się w najskrytsze kąty. Drugi 

kandydat w bogatym stroju, kiedy stanął przed parą królewską przedstawił swój pomysł. 

Pragnął wyciąć drzewa i wybudować w parku wesołe miasteczko, bo przecież, jak twierdził, 

krasnoludki najbardziej na świecie lubią dobrą zabawę. Krasnolinka dostała od niego w 

prezencie małą karuzelę z pozytywką, która wygrywała piękne melodie. Wkrótce pojawił się 

kolejny młodzieniec z rozwichrzoną fryzurą i głową pełną pomysłów. Powiedział, że kiedy on 

zostanie wybrany przez królewską parę to zaora część parku i wybuduje fabrykę czekolady. 

Przecież wie, że krasnoludki bardzo lubią słodycze, a poza tym taka inwestycja przyniesie 

dochód dla całej krainy. Dodał, że chce zamienić nudne życie krasnoludków w słodkie życie. 

Podarował Krasnolince tabliczkę czekolady, która po odłamaniu kawałka szybko uzupełniała 

ubytek i wciąż była cała. Potem pojawiali się kolejni kandydaci, a każdy z nich miał swój 

pomysł i swój prezent dla wybranki. 

 

Na koniec przyszedł skromny chłopiec, o bardzo szczerej, szczęśliwej buzi i opowiedział o 

swoich planach. Gdyby został tu gospodarzem, nie zmieniłby nic, bo tutaj jest tak pięknie. 

Jedyne jego marzenie to dbać, by jeszcze więcej ptaków śpiewało wesoło, by jeszcze więcej 

kwiatów pachniało, drzew szumiało, a w stawie żab rechotało. By na ławkach odpoczywać 

mogli szczęśliwi ludzie, by znaki w alejkach przypominały o konieczności szanowania 

zieleni, a kosze zapraszały, by wrzucać do nich śmieci. Przyniósł on swojej wybrance 

nasionko rośliny, która już wyginęła zniszczona przez ludzi, a była taka piękna i miała 

czarodziejską moc. Jej zapach sprawiał, że ustępowały bóle i potrafił zamienić smutek w 

radość. Para królewska rozpatrywała każdą kandydaturę bardzo wnikliwie. Jednak 

zdecydowanie przypadł jej do gustu ostatni młodzieniec o imieniu Ekolinek, to on jak sądzili 



spełni ich oczekiwania, będzie dobrym mężem i wspaniałym gospodarzem tej krainy. 

Wkrótce odbyło się wesele, na którym przygrywała kapela żab, pasikoników i innych 

owadów. Młoda para żyła długo, w szczęściu, zdrowiu i spokoju. Dbała o swój park, a ten stał 

się jeszcze piękniejszy, bogatszy i bardzo czysty. Krasnoludki wiedziały, że dbając o swoje 

środowisko chronią świat. 

 

 

Proponowane pytania do opowiadania  

- Kto mieszka w Krasnolandii? 

- Jak wygląda ta kraina? 

- Jaki kłopot mają władcy tej krainy? 

- Na jaki pomysł wpada król? 

- Z jakimi propozycjami przybywają kandydaci do ręki królewny? 

- Który kandydat wam się spodobał i dlaczego?  

 

2. Zaprojektuj swój własny ogród 

 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-tworcze/zielony-ogrod.html 

3. Na dzisiejszą gimnastykę przygotuj  pustą butelkę dowolnej wielkości.  

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 

A teraz możesz sam wymyśleć ćwiczenia, które zaprezentujesz innym domownikom. 

 

 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-tworcze/zielony-ogrod.html
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U


4. Przypominamy sobie F

 

 

 

 
 



Znajdź pary takich samych obrazków. Czy jest obrazek bez pary? 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

23.04.-czwartek  

 

1.Osłuchanie z piosenką Duszki, duszki 

 

Tekst piosenki: Dorota Gellner 

Muzyka: Aleksander Pałac 

 

 

1. Żyją w lesie małe duszki, 

które czyszczą leśne dróżki. 

Mają miotły i szufelki 

i do pracy zapał wielki. 

 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 

wstają co dzień bardzo wcześnie 

i ziewając raz po raz 

zaczynają sprzątać las. 

 

2. Piorą liście, myją szyszki, 

aż dokoła wszystko błyszczy. 

Muchomorom piorą groszki, 

bo te duszki to czyścioszki. 

 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 

3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 

zaraz duszek za nim leci. 

Zaraz siada mu na ręce, 

grzecznie prosi: - Nie śmieć więcej! 

 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne... 

 

 

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

 

 

 

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


 



2.Obejrzyj obrazki i powiedz, za co cenimy las

 

 

 



 

 

 



3. A teraz przypomnimy sobie figury geometryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Polic  fig r  a na ępnie api  ich lic bę  

 

                                                                  



 

4. Narysuj dowolne figury, pokoloruj je wytnij i ułóż z nich duszka z 

piosenki Duszki, duszki  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Polic  fig r  a na ępnie api  ich lic bę  

 

                                                                  



24.04.- piątek 

1. Czy warto segregować śmieci? Czy są jakieś rady na odpady? 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k 

2. Narysuj, w jaki sposób Ty możesz chronić przyrodę. Możesz to zrobić jako jeden 

obrazek, w formie historyjki czy książeczki.  

3. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i ogólną sprawność Rób to, co ja 

Poproś dziecko, aby stanęło naprzeciwko ciebie. Poproś, aby dziecko uważnie obserwowało, 

to, co robisz, i naśladowało Twoje ruchy, np. stanie na jednej nodze, skakanie obunóż, 

skakanie na jednej nodze, robienie „pajacyka”, kucanie, klaskanie pod kolanem, 

wykonywanie skłonów, skrętów tułowia. Możesz zaproponować trudniejszy wariant zabawy 

– podczas każdego ruchu mów: rób tak! lub nie rób tak! W zależności od komunikatu dziecko 

ma naśladować dany ruch, lub go nie naśladować.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k


 

 

 



 

 

 



A na koniec pracowitego tygodnia mamy jeszcze zagadki muzyczne Jaki gra 

instrument ?, Ale pamiętajcie, że podpatrywać nie wolno. ( a przecież 

niektórzy z Was są w tym mistrzami ) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 

 

 

 

Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie Justyna i Renata  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo

