
Propozycje 
aktywności dla 

pracowni VII 
 

“Praca rolnika” 
 

Rolnik rano rusza w pole 
Orać pługiem czarną rolę, 

Sieje zboże i buraki, 
Z których później są przysmaki. 
 
1. Zapraszam dzieci do uważnego wysłuchania wiersza.  
Zwróćcie uwagę na wszystkie trudne słowa, postarajcie się je zapamiętać. 
 
Wspólna praca 
Ludwik Wiszniewski 
 

Kwaknął kaczor 
raz i drugi: 
− Na podwórku 
widzę pługi... 
Kwa, kwa! 
 
Wróbel siedzi 
na stodole: 
− Już gospodarz 
jedzie w pole... 
Ćwir, ćwir! 
 

Zając przysiadł 
na ugorze: 
− Już gospodarz 
w polu orze... 
Hop, hop! 
 
Na podwórku 
kogut pieje: 
− Już gospodarz 
w polu sieje... 
Ko, ko! 
 

Na topoli 
kraczą wrony: 
− Już koniki 
ciągną brony... 
Kra, kra! 
 
Teraz krzyczą 
wszyscy razem: 
− Oraliśmy 
z gospodarzem! 
Hej! hej! 
 

Rozmowa na temat wiersza: 
- Czy zrozumieliście wszystkie słowa użyte w wierszu? 
- Wyjaśnienie pojęć: pług, ugór, orka, brona, stodoła, gospodarz (rolnik 

prowadzący gospodarstwo).  
- Czy zapamiętaliście jakie zwierzęta występowały w wierszu?  
- Co robiły i o czym opowiadały?  

 
2. Tworzenia zdań ze słowami użytymi w wierszu.  
Dzieci tworzą zdania ze słowami: podwórko, stodoła, gospodarz, konik, kogut, 
wróbel. 



 
3. Przeliczanie słów w zdaniach. 
Rodzic czyta zdanie, dziecko przelicza słowa i pokazuje na palcach ile ich jest. 

 
- Krowy pasą się na łące. 
- Gospodarz w pole jedzie traktorem. 
- Koń ciągnie brony. 
- Gospodarz uprawia marchew, buraki i cebulę.  

 
4. Zabawa dydaktyczna „Prawda czy fałsz? 
Rodzic mówi zdanie, jeśli jest ono prawdziwe, dzieci klaszczą w ręce. Jeśli jest ono 
fałszywe wstają i tupią. Jeśli dzieci mają trudność z odpowiedzią staramy się 
wyjaśnić trudniejsze zagadnienia. 
 

- Wieś jest większa od miasta. 
- Rolnik uprawia zboże.  
- Krowy mieszkają w oborze, a konie w stajni. 
- Zimą zbieramy z pola zboże. 
- Krowy jedzą cukierki i ciasto. 
- Dzieci nie mogą wchodzić na traktor.  
- Traktor to maszyna do robienia naleśników. 
- Jabłka rosną na grządce. 
- W gospodarstwie może być niebezpiecznie. 

 
5. „Dlaczego rośliny rosną?” – burza mózgów podsumowana w 
formie pracy plastycznej. 
Drogie przedszkolaki proszę, żebyście zastanowili się, czego potrzebują rośliny, 
żeby rosnąć i się rozwijać (woda, słońce, witaminy). Obejrzyjcie krótki film: 
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA 
Porozmawiajcie o tym z rodzicami i spróbujcie zrobić plakat dowolną techniką 
(malowanie, wycinanie, wyklejanie, itp.) 
 
6. Karty pracy 
Doprowadź traktor do gospodarstwa. 
Pokoloruj obrazek. 

                                                                                     Pozdrawiam 
Dominika Kiełboń 

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA


 



 


