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TEMAT TYGODNIA: PRACA ROLNIKA. 

TEMAT DNIA: CAŁY ROK NA WSI. 

Rolnik ma bardzo ciężką pracę trwającą cały rok. 

Praca na roli różni się w zależności od pory roku. 

 
 

1. PALUSZKOWE WYLICZANKI. 

Kanapka 

Najpierw chleb pokroję. (brzegami dłoni lekko uderzamy po plecach dziecka) 

Potem posmaruję. (głaszczemy plecy całą powierzchnią dłoni) 

Na to ser położę. (przykładamy dłonie do pleców odrywając się kilkukrotnie) 

Pomidora dołożę. (rysujemy małe kółka na plecach) 

I posolę, i popieprzę. (dotykamy delikatnie plecy przebierając na nich palcami) 

Żeby wszystko było lepsze. (masujemy) 

Już nie powiem ani słowa, (ugniatamy delikatnie) 

bo kanapka jest gotowa. (robimy wielkie "aaaaam", chwytamy dziecko i oczywiście... zjadamy!) 

 

2. RUCH TO ZDROWIE. 

Zabawy przy piosence „Koła autobusu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA 

 

3. WIERSZYK. 

Wanda Chotomska „We wsi”  

Co słychać? Zależy gdzie. 

Na łące słychać kle kle kle. 

Na stawie kwa kwa kwa. 

Na polu kra kra. 

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA


Przed kurnikiem kukuryku! 

Ko ko ko w kurniku. 

Koło budy słychać hau! 

A na progu miał.  

A co słychać w domu? 

Nie powiem nikomu. 

 

4. MAŁE CO NIECO (warsztaty kulinarne dla chętnych). 

                

Potrzebne będą: 

 - jajka ugotowane na twardo (ilość zależy od tego dla ilu osób ma być danie), 
 - szczypiorek,  
 - ziele angielskie, 
 - rzodkiewka, 
 - marchewka,  
 - skórka od ogórka,  
 - pomidor, 
 - majonez.  
 
Wugotowane jajka wbijamy szczypiorek, z przodu umieszczamy oczka i nosek tak, by powstał 

pyszczek. 

Startą marchewką i skórką ogórka dekorujemy talerzyk. Do dekoracji można użyć również rzodkiewki. 

Jeżyki umieszczamy na plasterku pomidora oraz odrobinie majonezu. 

Smacznego  

  



5. MATERIAŁY DODATKOWE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



6. ZABAWY I MASAŻE – ZAJĘCIA SENSORYCZNE. 

MASAŻ NA KAŻDĄ POGODĘ  

Dziecko siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, a Rodzic zaraz za nim.  

Rodzic opowiadając o zjawiskach pogodowych wykonuje na plecach dziecka następujące ruchy: 

- słońce - palcem wskazującym rysujemy koliste ruchy, 

- deszcz - opuszkami palców stukamy w plecy, 

- śnieg - otwartymi dłońmi delikatnie uderza o plecy, 

- wiatr - dmucha, 

Czas na zamianę ról. Młodszym dzieciom może pomagać drugi Rodzic. 

 

7. BAWMY SIĘ POKAZUJĄC. 

Piosenka ”Deszczowa piosenka”. 

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

 Deszczyk kapie, (stoimy i rękoma pokazujemy padający deszcz) 

 z chmurki spada    

 i na ziemi opowiada, (siadamy przystawiając ucho do podłogi) 

 że tak z góry na nas leci,  

 by urosły wszystkie dzieci. (podnosimy się powoli i wyciągamy ręce w górę) 

 

 Ref: Kap, kap, kap, (radośnie skaczemy przez cały refren) 

 Deszczyk z nieba spadł. 

 Kap, kap, kap, 

 Deszczyk z nieba spadł. / x2 

 

 Deszczyk kapie, (stoimy i rękoma pokazujemy padający deszcz) 

 z chmurki spada 

 i po drodze opowiada, (siadamy przystawiając ucho do podłogi) 

 że na ziemi go potrzeba, 

 by urosły kwiaty, drzewa. (podnosimy się powoli i wyciągamy ręce w górę) 

 Ref: Kap, kap, kap... x2 (radośnie skaczemy przez cały refren) 

 

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

