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TEMAT TYGODNIA: Praca rolnika. 

TEMAT DNIA: Cały rok na wsi. 

 

Dzisiejsze zajęcia mają na celu podsumowanie i utrwalenie wiedzy z całego 

tygodnia, podczas którego omawiane były zagadnienia dotyczące pracy rolnika. 

 

 

1. Tekst wprowadzający do zajęć. 

 Mieszkając na wsi mamy na głowie przez cały rok wiele obowiązków. 

 Wiosną każdy właściciel działki ma za zadanie jej uporządkowanie oraz 

doprowadzenie do właściwego stanu. Polega to min. na zdjęciu osłon z roślin, które 

były zabezpieczane na jesieni przed mrozem. W połowie kwietnia następuje czas na 

siew ogrodu warzywnego, o który trzeba dbać i odchwaszczać przez cały okres, aż do 

zbiorów. Wczesną wiosną zanim drzewa puszczą soki zalecane jest ich przycięcie. 

 Latem rozpoczynają się żniwa polegające na koszeniu zboża i wczesnych upraw. 

Należy również pamiętać o pielęgnacji roślin w ogrodzie, a także o regularnym 

koszeniu trawnika. 

    Po upalnym lecie nastaje deszczowa i równie pracowita jesień. Ta pora roku to 

czas wykopków ziemniaków, zbioru warzyw z ogrodu a także owoców z sadu. To 

również okres zabezpieczania drzew i roślin, które są słabe i poddają się sile mrozu. 

 Przed zimą należy zorganizować opał do palenia w piecu. Przez porę zimy 

odchodzą porządki związane z polem jednak na to miejsce pojawią się nowe zajęcia, 

jakimi są odśnieżanie podwórka oraz dojazdu do głównej drogi. 

 

2. „Kolory pór roku” – zabawa dydaktyczna z rymowanką. 

 Na środku dywanu leżą cztery kartki w innym kolorze: zielona (oznaczająca wiosnę), 

czerwona (oznaczająca jesień), biała (oznaczająca zimę) oraz żółta (oznaczająca lato). 

Dziecko siedzi na dywanie podczas gdy Rodzic recytuje rymowanki, zatrzymując się 

kolejno przy odpowiednich kolorach. Gdy podnosi kartkę do góry, dziecko powtarza 

rymowankę: 



 
 

- Zieloną łąką idzie wiosna, jest kolorowa i radosna. (kartka zielona) 

- Żółte słońce mocno świeci, to jest lato, drogie dzieci. (kartka żółta) 

- Czerwień liści dookoła, to już jesień do nas woła. (kartka czerwona) 

- Biało, biało, coraz bielej, to dzięki zimie jest weselej.  (kartka biała) 

 

Za drugim razem Rodzic mówi tylko początek rymowanki, a dziecko stara się ją 

dopowiedzieć.  

Na koniec zabawy Rodzic zadaje pytanie: Jaką porę roku oznaczają kolory: zielony, 

żółty, czerwony, biały?  

 

3. Zabawa dydaktyczna. 

Na środku dywanu leżą cztery kartki w różnych kolorach (mogą to być kartki z 

poprzedniej zabawy).  

 Dziecko staje na czerwonej kartce – jest rolnikiem, mówi: jesień.  

Rodzic czyta tekst dotyczący jesieni na wsi, a dziecko w dowolny sposób ilustruje 

swoimi ruchami słuchaną treść:  

 Dni robią się coraz krótsze i należy się spieszyć, by ze wszystkim zdążyć. Trzeba 

 zwieźć ostatnie zbiory, zebrać owoce i zaorać pola. Jesień to czas zbiorów 

 ziemniaków, buraków, a także jabłek i gruszek w sadzie. W warzywniku 

 gospodyni ścina kapustę i wyrywa marchewki. Rolnik wkrótce zaorze pole i 

 zasieje nowe zboże.  

 Dziecko staje na białej kartce podając nazwę pory roku: zima. 

Rodzic czyta tekst dotyczący zimy na wsi, a dziecko w dowolny sposób ilustruje 

swoimi ruchami słuchaną treść:  

 Jest zimno i dni są krótkie. Przyroda odpoczywa. Zwierzęta muszą być trzymane 

 w ciepłych pomieszczeniach. Rolnik przycina gałęzie drzew i rąbie drwa na opał. 

 Potem suszy je i składuje. Jest mróz i na łąkach nie ma już trawy. Krowy zostają 

 w oborze, a rolnik karmi je sianem.  



 
 

 Dziecko staje na zielonej kartce podając kolejną nazwę pory roku: wiosna. 

Rodzic czyta tekst dotyczący wiosny na wsi, a dziecko w dowolny sposób ilustruje 

swoimi ruchami słuchaną treść:  

 Trawa już się zieleni i zwierzęta wychodzą na łąkę. Zboża posiane jesienią już 

 wzeszły i potrzebują składników odżywczych, dlatego rolnik rozsypuje na polu 

 nawóz. Wiosna to czas narodzin. W gospodarstwie rodzą się: kurczęta, cielęta i 

 źrebięta.  

 Dziecko staje na żółtej kartce podając nazwę pory roku: lato.  

Rodzic czyta tekst dotyczący lata na wsi, a dziecko w dowolny sposób ilustruje swoimi 

ruchami słuchaną treść:  

 Lato na wsi to czas żniw czyli ścinania i zbierania zboża, sianokosów i wielu 

 innych prac. Sąsiedzi pomagają sobie nawzajem. Gospodyni w warzywniku 

 zbiera pomidory, fasolkę i sałatę. Zrywa się część najmniejszych jabłek, aby 

 pozostałe były dorodniejsze.  

 

4. Karta Pracy 1. 

Połącz w pary obrazek przedstawiający pory roku z odpowiednim ubiorem, jaki 

powinien mieć na sobie chłopiec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

5. Drzewo - cztery pory roku. (szablony drzew) 

Poniżej znajdują się szablony drzewa, zadaniem dziecka jest pokolorowanie każdego z 

nich tak, aby przedstawiały inną porę roku, np. na jesiennym drzewie będzie dużo 

czerwonych, brązowych liści, zaś na letnim korona drzewa będzie zielona, a na 

gałęziach będą rosły jabłka. 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 


