
Temat: POLNE ROŚLINY – rośliny zbożowe 
 

1. „Rośliny zbożowe” – dzisiaj dowiecie się o roślinach zbożowych, okopowych, oleistych,  

włóknistych. Poproście rodziców, by wam przeczytali o tych roślinach. Spróbujcie sami wskazać na 

obrazkach i nazwać rośliny, które znacie. 
 

  
  

  
 

2. „Jak powstaje popcorn?” – poszerzycie wiedzę o kukurydzy. Może wspólnie z rodzicami zrobicie 

sobie popcorn? 
 

W jądrze ziarnka znajduje się trochę wody, więc gdy nagrzewa się ziarno, woda zamienia się w parę, która 

zaczyna się rozszerzać aż do momentu, gdy łupina wybuchnie. W temperaturze około 100 stopni Celsjusza 

woda zamienia się w parę a skrobia wewnątrz każdego jądra w galaretowatą super gorącą maź. Jądro 

nagrzewa się do około 170° C i dopiero wtedy wybucha. Wtedy para wewnątrz jądra zostaje uwolniona, 

a miękka, napompowana skrobia wewnątrz ziarna rozlewa się, tworząc poprzez natychmiastowe chłodzenie 

dziwne kształty. Wystrzelone ziarnko może ułożyć się w dwa rodzaje kształtów – motylka albo grzybka. 

 

  

                                ziarno kukurydzy            popcorn z ziarna kukurydzy 

 
3. „Kukurydza” – praca plastyczna. 

Dzieci samodzielnie rysują kolbę kukurydzy żółtym flamastrem. Zielonym flamastrem dorysowują łodygę i liście. 

Maczają paluszek w żółtej farbie, robią odciski, tworząc miejsce na ziarna kukurydzy. Lub mogą wykorzystać gotowa 

kolorowankę i pomalować ja „paluszkami” maczając w farbie. 

 



 
 

4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – wzmacnianie mięśni grzbietu.  

– „Noszenie wody” – rodzic wydaje polecenie: w prawo zwrot, i daje laskę gimnastyczną (lub kijek od 

miotły) i pomaga włożyć laskę między łopatki. Dzieci naśladują pracę rolnika, który nosi wodę ze studni: 

sylwetka wyprostowana, patrzymy przed siebie. Wspinamy się na palce i opadamy na całe stopy. Idziemy na 

piętach i na palcach.  

– „Taczki” – dzieci ćwiczą w parach(albo rodzic+dziecko), jedno w podporze przodem, nogi w rozkroku, 

drugie staje w rozkroku i łapie pierwsze za kolana. Pary przemieszczają się do końca sali i obiegają stojak. 

Następuje zamiana ról. 

– „Maszyny rolnicze” – dzieci stoją w rozsypce. Na sygnał, np. traktor, kombajn, wóz z konikiem, naśladują 
maszyny rolnicze głosem i ruchem. 
 

5. Zabawa taneczna do piosenki Rolnik sam w dolinie / zaproście wszystkich domowników do 

wspólnej zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U  

Rolnik sam w dolinie 

muz. i sł. tradycyjne 

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże, hejże, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 
Hejże, hejże, hejże ha, rolnik bierze żonę. (×2) 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże, hejże, hejże ha, żona bierze dziecko. (×2) 

Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię. 
Hejże, hejże, hejże ha, dziecko bierze nianię. (×2) 

Niania bierze kotka, niania bierze kotka. 

Hejże, hejże, hejże ha, niania bierze kotka. (×2) 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 
Hejże, hejże, hejże ha, kotek bierze myszkę. (×2) 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek (×2) 

Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole. 

Tabliczki mnożenia ani podzielenia. (×2) 

Osoba, która jest serem, wchodzi do kółka i się przewraca. Ta osoba rozpoczyna zabawę od nowa  

•–staje się rolnikiem. 
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