
CZWARTEK 02.04.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: PRACA ROLNIKA. 

TEMAT DNIA: JAKIE MASZYNY POMAGAJĄ ROLNIKOWI? 

Dziś dowiemy się, jakie maszyny pomagają rolnikowi w pracy. 

Nie zabraknie także wierszyka oraz piosenki. 

Zaczynamy  

 

1. PALUSZKOWE WYLICZANKI. 

Powitanie 

Gdy się rączki spotykają, 

(dotykamy dłońmi dłoni dziecka) 

to od razu się witają. 

(pocieramy, lekko uderzamy, udajemy całusy na przywitanie) 

Gdy się kciuki spotykają, 

(dotykamy kciukami kciuków) 

to od razu się witają. 

(można kontynuować zabawę, włączając brzuszki, nóżki, noski, uszy itp.). 

2. RUCH TO ZDROWIE. 

Zabawa do piosenki „Ram sam sam „ 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 

3. WIERSZYK. 

TRAKTOREK 

Wąską dróżką blisko rzeczki  

Traktor jeździ na wycieczki. 

Podróżować bardzo lubi, 

Nigdy jeszcze się nie zgubił. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI


Wprost spod domu w drogę rusza  

Blisko las, znajoma grusza … 

Trąbi czasem na zająca, 

Chętnie śmieje się do słońca. 

Pracowity jest jak konik, 

Silny niczym kilka słoni. 

Zawsze skory do pomocy  

Od świtania aż do nocy. 

4. PRACA PLASTYCZNA. 

 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą wycięte z papieru bądź bloku (kartki mogą być 

różnokolorowe) figury geometryczne: 

- prostokąty różnej wielkości (duży, średni i mały na kabinę, maskę oraz komin), 

- trójkąty różnej wielkości (jeden większy na dach, a mniejszy na zderzak), 

- dwa koła (większe, a drugie mniejsze). 



Figury powinny zostać naklejone na kartkę wg powyższego wzoru tak, aby powstał traktor. 

(Dla ułatwienia można narysować na kartce szablon traktora, na który dzieci będą naklejać 

przygotowane figury geometryczne) 

 

5. MATERIAŁY DODATKOWE. 

 

TRAKTOR 

 

  



SIEWNIK 

 

BIZON 

 

  



6. ZABAWY I MASAŻE SENSORYCZNE. 

KANAPKA Z DŻEMEM – ZABAWA Z WIERSZYKIEM 

Prosimy, aby dziecko położyło się na podłodze obok przygotowanych wcześniej  dwóch kocy (należy 

je złożyć tak, żeby były takiej samej wielkości jak dziecko). 

Rodzic wykonuje czynności mówiąc jednocześnie wierszyk: 

Najpierw kładę kromkę chleba 

(rodzic kładzie jeden koc) 

Na niej kładę jeszcze dżem  

(umieszczamy na kocu dziecko kładąc je na plecach) 

Znowu kładę kromkę chleba  

(dorosły kładzie na dziecku drugi koc) 

Zaraz tę kanapkę zjem 

(przez koc uciska delikatnie ciało dziecka) 


