
Czwartek 15.04.2021r. 
Temat dnia: Maszyny rolnicze 

Cele ogólne: 
- poznanie nazw i działania maszyn rolniczych; 

 -ekspresja twórcza 

Cele szczegółowe: 
-dziecko nazywa sprzęty rolnicze, 

-dzieli wyrazy na sylaby, przelicza elementy, 

-wykonuje polecenia, tworzy wg własnego pomysłu. 

I CZĘŚĆ DNIA  
 Zabawy dowolne wg zainteresowań. 
 Czynności porządkowe, gospodarcze: porządkowanie 

klocków, segregowanie klocków według rodzaju i 

PRACA ROLNIKA 



wielkości. Zachęcanie dziecka do wykonywania 

czynności porządkowych na rzecz rodziny.   
Powitanka  

Piosenka na dzień dobry 

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

 

Zestaw ćwiczeń porannych  

-„Sufit podłoga”- ćw. dużych grup mięśniowych. Dzieci stoją, 

na zapowiedź 

„sufit” ręce podnoszą w górę. Na hasło,, podłoga’’- przysiad 

podparty. 

-5 przysiadów, 2 pajacyki – powtórzyć kilkukrotnie. 

- „Kotki”- zabawa na czworaka. Dziecko poruszaj się na 

czworaka w różnych 

kierunkach, przeciągają się, robią koci grzbiet, miauczą i idą 

dalej. 

II CZĘŚĆ DNIA  

Oglądanie filmu edukacyjnego  

Rolnik  

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE 

 

 Praca z Kartą Pracy 3.39a – rozróżnianie grafemów, 

ćwiczenie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji 

wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, przeliczanie.   

 

Karty Pracy 3.39a  Pogadanka na temat różnych narzędzi i 

maszyn ogrodniczych oraz bezpieczeństwa podczas ich 

wykorzystywania.  

https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE


Rodzic pokazuje dziecku na zdjęciach podstawowe narzędzia rolnicze i 

rozwiązuje rebus .Dziecko głośno wypowiada hasło:

 
Każdą kolejną nazwę wypowiadamy głośno i wyraźnie , następnie dzielimy na 

sylaby- wyklaskując. 
 

Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego 

innych urządzeń można go wykorzystywać przy różnych pracach. 

 



Przyczepa ciągnikowa – do przewożenia różnych produktów rolnych 

zboża, siana, słomy, itp. 

 
Pług – narzędzie do przekopywania  ziemi po zimie, aby nie była zbyt 

twarda. Pług przygotowuje ją tak, aby można było w niej zasiać nowe 

nasiona ( napowietrza glebę, odwraca jej wierzchnią warstwę )

 



Brona – narzędzie do rozbijania grud ziemi i wyrównywania gleby, 

aby napowietrzyć i przygotować pod wysiew nasion(do bronowania, 

wyrównywania powierzchni gleby, działa jak grabie), 
 

 
 
Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu 

 



Kombajn- maszyna do koszenia zboża i wymłócenia  ziarna

 
Prasa belująca – służy do zbierania siana i słomy z pola i zwijania w 
bele. 

 



Sadzarka- to urządzenie służy do sadzenia ziemniaków 

 
Opryskiwacz- służy do pryskania upraw środkami chwastobójczymi. 

 
 



dodatkowo proste narzędzia, takie jak 

 motyka, kosa, łopata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rodzic określa przeznaczenie narzędzi i maszyn widocznych 

na zdjęciach.  

 „Kosiarze” – zabawa fabularyzowana, ćwiczenia ruchów 

obu ramion.  

Kosiarze 

https://www.youtube.com/watch?v=vHnORqTQnu8 

 
Przy włączonej muzyce dziecko ustawia się w swobodnej postawie. Naśladuje 

ruchy kosiarzy (ruchy obu ramion jednocześnie). Gdy muzyka ustaje, kosiarze 

odpoczywają (dzieci siadają ze skrzyżowanymi nogami). 

 Zabawa jest kontynuowana, gdy rodzic  ponownie włącza muzykę 

 

Praca z Kartą Pracy 3. 39b – doskonalenie percepcji wzrokowej, 

zdolności grafomotorycznych i logicznego  myślenia. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vHnORqTQnu8


Wyjście na świeże powietrze. 

  

„Prace rolne” – zabawa w piasku kinetycznym polegająca na wytyczeniu 

dziecku obszaru jego „pola” przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych np. 

łopatka może imitować pracę pługa, grabki pracę brony itd.. 
 III CZĘŚĆ DNIA  

„Rolnik sam w dolinie” – zabawa ruchowa. 

 Do śpiewania 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4 

 

Pod koniec piosenki ser wchodzi do środka, przewraca się, a 

dzieci chodzą w kółko.  

Dzieci śpiewają: 

Koło się obraca, serek się przewraca. 

Hejże, hejże, hejże ha, serek się przewraca. 

Ser będzie rolnikiem, ser będzie rolnikiem. 

Hejże, hejże, hejże ha, ser będzie rolnikiem. 

 „Maszyna przyszłości” – zabawa plastyczna, rysowanie 

maszyny przyszłości, która ułatwi rolnikom prace na polu. - 

kartki, kredki  

 

Zabawy dowolne dzieci. 

 Zachęcenie dziecka do oglądania magazynów i książek 

przedstawiających dawne i współczesne maszyny rolnicze 

podczas pracy, poszerzanie słownictwa dzieci związanego z 

uprawą ziemi. 

DLA 

CHĘTNYCH 

KUKUŁECZEK 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4






 


