
MATERIAŁY EDUKACYJNE – PRACA ROLNIKA 
 

Serdecznie zapraszamy Wszystkich do udziału w akcji, która jednoczy 
WSZYSTKICH NA CAŁYM ŚWIECIE 

Zachęcam do udostępniania zdjęć w grupie 
https://www.facebook.com/groups/220726935836551/ 

ZRÓBMY RAZEM TEN ŚWIAT KOLOROWYM!  
#zostańwdomu #tęcza #tęczajedności 

 

 

 

ABC PRZEDSZKOLAKA 
- To dobry czas, by wspólnie segregować ubrania,  uczyć się je składać, dobierać skarpetki w 

pary; 
- Wykorzystajcie ten czas na naukę samodzielnego wykonywania czynności 

samoobsługowych, np.: wiązania sznurowadeł, zapinania guzików; 
- Zaprzyjaźniamy się z nożyczkami, kolorowankami i kredkami – pracujemy nad poprawnym 

trzymaniem narzędzia pisarskiego; 
- „Małe rączki w kuchni” – wykorzystujemy inwencję naszych pociech do pomocy przy 

organizacji posiłków; 
 
 
1. Poranne zabawy ruchowe do muzyki. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gd
QmysQbrXZKplfWBDBFUy03p8nW12-A-0GsjrApxBc4ftb0c_N22drk 
 
 
2. „Na wiejskim podwórku” – " Co to za zwierzę"- zabawa słuchowa.   
Rozpoznawanie odgłosów  wydawanych przez zwierzęta wiejskie, na podstawie efektów 
dźwiękowych połączone z ćwiczeniami ortofonicznymi. Dziecko nazywa zwierzątko,                                

a następnie próbuje je naśladować.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

https://www.facebook.com/hashtag/zostańwdomu?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/tęcza?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/tęczajedności?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gdQmysQbrXZKplfWBDBFUy03p8nW12-A-0GsjrApxBc4ftb0c_N22drk
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2gdQmysQbrXZKplfWBDBFUy03p8nW12-A-0GsjrApxBc4ftb0c_N22drk
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE


 
3. " Sylaby na opak"- zabawa słowna. Analiza i synteza wyrazu.  

 
Rodzic turla piłkę do dziecka i podaje wyraz związany z omawianą tematyką sylabizując go od 
tyłu. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, o jakie słowo chodzi: wa- kro ( krowa), nia- świ  
(świnia), ra-ku ( kura), czę-kur (kurczę), bię- źre ( źrebię), lę- cie (cielę), nik- kur (kurnik), nia- 
staj (stajnia), to- bło (błoto), ko- mle (mleko), ko- jaj (jajko), no- sia (siano).... 
 

 
4. Obejrzyjcie jeszcze raz film  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Skąd się biorą  

produkty ekologiczne”. 
https://www.youtube.com/watch?v=7_2NNcSqu5w 
 
5. Opowiedz „Jak powstaje chleb” na podstawie historyjki obrazkowej. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7_2NNcSqu5w


 
6. Karta pracy „Czy wiesz skąd się biorą podane produkty? 

 

 
 
 
 



 
7. Zapoznanie z wierszem „Na wiejskim podwórku” 

 
„Na wiejskim podwórku”-  wiersz S. Kraszewskiego. 
Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki: 

Krowa- łaciate cielątko; Koń- brązowe źrebiątko 
Świnka- różowe prosiątko; Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 
Każda prowadzi swoje dzieciątko! 

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. 
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły. 

Krowa- łaciate cielątko; Koń- brązowe źrebiątko 
Świnka- różowe prosiątko; Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 
Każda prowadziła swoje dzieciątko! 

Każda zgubiła swoje dzieciątko! 
Wtem gospodarz konna furką wjechał prosto na podwórko. 

Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki. 
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?” 
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki: 

Krowa- łaciate cielątko; Koń- brązowe źrebiątko 
Świnka- różowe prosiątko; Kurka- pierzaste kurczątko 

Kaczka- płetwiaste kaczątko 
Każda prowadzi swoje dzieciątko! 
Znalazło mamę każde dzieciątko! 

 
 
8. Stary Donald farmę miał – osłuchanie z piosenką 
https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA 

 
Stary Donald farmę miał ija ija o 

Na niej kury hodował ija ija o 
Koko tu koko tam 

Wszędzie koko tu i tam 
 

Stary Donald farmę miał ija ija o 
Na niej kaczki hodował ija ija o 

Kwa, kwa tu kwa, kwa tam 
Wszędzie kwa, kwa tui tam 

 
Stary Donald farmę miał ija ija o 

Na niej gęsi hodował ija ija o 
Gę gę tu gę gę tam 

Wszędzie gę gę tu i tam 
 

Stary Donald farmę miał ija ija o 
Na niej indyki hodował ija ija o 

Gul gul tu gul gul tam 
Wszędzie gul gul tu i ta 

https://www.youtube.com/watch?v=KITSIpt5GzA


 
9. Ćwiczenie umiejętności matematycznych- „Policz ptaki”. 

 

   



10. Praca plastyczna – „Słonecznik” . Środek słonecznika wyklejamy ziarkami lub tym co mamy 

dostępne w domu według własnego pomysłu. Płatki i listki kolorujemy plasteliną, kredkami lub 

malujemyfarbami. 

 

 

 

 



11. Propozycje ćwiczeń logopedycznych.  Jeśli mają Państwo możliwość wydrukowania  to można 

wydrukować, powycinać i schować obrazki do koperty. Dziecko losuje  obrazek i wykonuje 

ćwiczenie, które się na nim znajduje. 

 
 

12. Dla chętnych propozycja eksperymentu  
 

 

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy owocnej pracy !  


