
PONIEDZIAŁEK  

30.03.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: PRACA ROLNIKA 

TEMAT DNIA: Z WIZYTĄ U DZIADKA NA WSI  

W tym tygodniu dowiemy się, na czym polega praca rolnika.                                        

Dziś przeniesiemy się do dziadka na wieś.  

 

1. PALUSZKOWE WYLICZANKI. 

KOMINIARZ 

Idzie kominiarz po drabinie... 

(maszerujemy dwoma palcami po plecach dziecka) 

Po drabinie... 

(przesuwamy palce coraz wyżej...) 

Po drabinie... 

(...i wyżej) 

Fiku-miku już w kominie! 

(szybkim ruchem wkładamy dłoń pod pachę dziecka lub na karku za sweterek). 

 

2. RUCH TO ZDROWIE 

TANIEC Z MISIEM 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4&spfreload=10 

3. WIERSZYK 

Tomcio na wsi 

Poszedł Tomuś na podwórko, 

Żeby się rozmówić z kurką. 

Kurka mówi: ko ko ko 

Zniosę ci jajeczek sto, 

Będzie omlet, jajecznica… 

Kusi Tomcia obietnica 

Tak wspaniałych smakołyków, 

Wziął więc jajka do koszyków. 

Wtedy spotkał dwie kaczuszki 

– Ale śmieszna macie nóżki! 

One na to: Kwa kwa kwa 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4&spfreload=10


Kaczka krzywe nóżki ma, 

Ale również miękki pierze, 

Kiedy dużo się go zbierze 

To się robi zeń poduszki, 

Tak przydatne są kaczuszki. 

Nagle słychać: gul gul gul, 

– Jam jest Indor, ptasi król! 

Zamiast berła mam korale 

– chwali indyk się zuchwale. 

Ale Tomcio go nie słucha, 

Kolejnego widzi zucha, 

Bo przed budą Burek stoi 

– Niech się Tomcio mnie nie boi, 

Ja nie jestem taki zły. 

Na złodzieja szczerzę kły, 

Bo to moja jest robota, 

Lecz nie krzywdzę nawet kota 

Szczeknął burek: hau hau hau, 

Na to kotek mówi: miał, 

Ja też ważną mam robotę, 

Bo pilnuję mysz – niecnotę, 

Żeby nie zjadał plonów, 

Co zebrane są z zagonów. 

Poszedł Tomcio do chlewika: 

Co tam tak wesoło kwika? 

A to w błotku świnki trzy 

Pluszczą się aż ziemia drży. 

Mrugnął Tomcio do maciory, 

Po czym poszedł do obory 

Krówka wita go: mu mu, 

Spędzisz miłe chwile tu, 

Bo najlepsze mleko daję, 

Takie moje są zwyczaje. 

Wypił Tomek kubek mleka, 

Wnet go długa droga czeka, 

Bo zachodzi już słoneczko, 

A on mieszka aż za rzeczką. 

Spiesz się, spiesz się drogi Tomku, 

Byś przed nocą był już w domku. 

 

4. MAŁE CO NIECO  
W dniu dzisiejszym wykonamy wiosenny polny kwiatek. 

Przygotujcie 4 jajka (ugotowane na twardo), kukurydzę (mogą być również żółtka jajek), szczypiorek, 

natkę pietruszki, małe pomidorki oraz majonez. 



Jajka należy pokroić na pół i ułożyć je w formie kwiatka na talerzu. Aby dokończyć kwiatka, trzeba 

umieścić w jego środku kukurydzę lub żółtka jajek. 

Szczypiorek będzie łodygą, a natka pietruszki stworzy liście. 

Małe muchomorki powstaną z połowy pomidorków i jajek. 

Życzę Wam smacznej zabawy   

 

 

  



5. MATERIAŁY DODATKOWE 

POLSKIE POLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



6. EKSPERYMENTY 

UCIEKAJĄCY PIEPRZ  

Eksperyment z wodą i pieprzem. 

https://www.youtube.com/watch?v=2_S8HdYS75Q 

7. BAWMY SIĘ POKAZUJĄC 

LISEK ŁAKOMCZUSZEK  

https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 

1. Idzie lisek do kurnika lisek w kółeczku (naśladujemy chód) 

Lisek łakomczuszek, lisek łakomczuszek (masujemy się po brzuszkach) 

Na śniadanko zjadłby kurkę (robimy z siebie kurkę) 

Bo ma pusty brzuszek, 

bo ma pusty brzuszek (ponownie masujemy się po brzuszkach) 

Ref: Oj, lisku, lisku   ( przez cały refren chodzimy wokół liska i grozimy mu palcem) 

Wracaj już do lasu       

Oj, lisku, lisku 

Szkoda twego czasu 

Oj, lisku, lisku 

Kurki wciąż biegają 

Oj, lisku, lisku 

Sztuczki twoje znają 

2. Lisek jest spryciarzem wielkim (robimy chytrą minę i pukamy się palcem po skroni) 

Chodzi pomalutku, chodzi pomalutku (chodzimy powoli na paluszkach) 

Może czasem do kurnika 

Zajrzeć po cichutku, zajrzeć po cichutku (robimy lornetkę, zatrzymujemy się  i udajemy, że zaglądamy 

do kurnika) 

Ref: Oj, lisku, lisku... 

https://www.youtube.com/watch?v=2_S8HdYS75Q
https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4

