
Temat: PRACA ROLNIKA – Na polu 

 

1. „Do czego służy strach na wróble?” – swobodne wypowiedzi dzieci.  

(Strach na wróble – w formie tradycyjnej jest to manekin używany do odstraszania 

ptaków z pól uprawnych i sadów (np. ... Ptaki na polach wyjadają świeżo 

wysiane nasiona, młode siewki oraz ziarno z dojrzałych kłosów, a w sadach 

owoce). 
 

2. „Słoma i siano” – porównywanie słomy i siana. Co to jest słoma?, co to jest 

siano? (Siano to skoszona i wysuszona trawa, a słoma to pozostałości po 

zbożach). 
 

 
                                        siano           słoma 

 
3. „Myszy z siana” – praca plastyczna.  

Materiały: 

• siano 

• żołędzie 

• woreczki foliowe lub koszulki 

• sznureczek lub drucik 

• druciki kreatywne 

• papier samoprzylepny (zamiast wycinania z papieru samoprzylepnego mogą być gotowe oczka - 

naklejki) 

• nożyczki 

Rozdajemy dzieciom woreczki foliowe lub koszulki (grubsze, mocniejsze) i wrzucamy w róg żołędzia 

będącego noskiem myszki, następnie woreczki pozwalamy napełnić sianem. Wypełniony woreczek 

pomagamy związać tak, by trójkątny kształt przypominał myszkę. Związujemy lub zakręcamy 

drucikiem także folię za noskiem zostawiając swobodne końce jako wąsiki. Z drucika kreatywnego 

w miejscu wiązania zawijamy ogonek myszki- dzieci same sobie z tym radzą. Dajemy do wycięcia 

uszy i oczy z samoprzylepnego papieru i pokazujemy jak umieścić przygotowane elementy na myszce. 

 

 
 

4. Posłuchaj odgłosów zwierząt na wsi 

https://www.youtube.com/watch?v=tj2ccM-9kF0 



 

 
 



5. Zabawa muzyczna do piosenki ludowej „Zasiali górale” – osłuchanie z piosenką ludową, 
interpretacja ruchowa piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs 

 

(Trojak) Zasiali górale, sł. i muz. tradycyjne 

Zasiali górale owies, owies, (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo) 

Od końca do końca, tak jest, tak jest! 

Zasiali górale żyto, żyto, (wolny ruch ręki – rozrzucanie ziaren raz w prawo, raz w lewo) 

Od końca do końca wszystko, wszystko! 

A mom ci ja mendelicek, (rytmiczne uderzanie w kolana) 

W domu dwa, w domu dwa! (rytmiczne klaskanie) 

U sąsiada śwarnych dziewuch (rytmiczne uderzanie w kolana) 

Gromada, gromada. (rytmiczne klaskanie) itd. 

A mom ci ja trzy mendele, 

W domu dwa, w domu dwa! 

Żadna mi się nie podoba, 

Tylko ta, tylko ta! 

Zasiali górale owies, owies, 

Od końca do końca, tak jest, tak jest! 

Pożęli górale żytko, żytko, 

Od końca do końca wszystko, wszystko. 

A na polu góraleczek 

Gromada, gromada, 

Czemużeś się wydawała, 

Kiejś młoda, kiejś młoda? 

Czemużeś się wydawała, 

Kiejś mała, kiejś mała? 

Będzie z ciebie gospodyni 

Niedbała, niedbała! 
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