
16.04.2020r. czwartek 

 

Temat tygodnia: U rolnika na wsi 

Temat dnia: Rolnik 

Drogi Rodzicu, każdego dnia witamy się z dzieckiem  miłą powitanką.  

1. Powitanka  - rymowanka„ Mało nas”: 

Mało nas, mało nas do pieczenia chleba. Tylko nam, tylko nam 

( imię dziecka) tu potrzeba.  

2. „ Jaki mamy dzień tygodnia?”.  Rodzicu, poproś dziecko aby wymieniło wszystkie dni tygodnia 

i powiedziało jaki dzień jest dzisiaj?( czwartek) 

 Dziecko wylicza dni na palcach i mówi, który dziś jest dzień tygodnia?( czwarty) 

3. Wspólna gimnastyka dla smyka, z piosenką. Pokazywanie części ciała i wykonywanie czynności, 

w różnym tempie, „ Pokaż Grzesiu”: 

Zapraszam do skorzystania z linku do piosenki: 

https://youtu.be/JC5OxYBSBNI   

4. „Ile zwierząt w zagrodzie?” - zabawa ruchowa z elementem liczenia. Dziecko naśladuje sposób 

poruszania się zwierząt, np. gdy mówisz: krowa( dziecko idzie z dłońmi po obu stronach głowy 

i wyciągniętym palcem wskazującym, pokazując rogi. Na pytanie : Ile zwierząt w zagrodzie? dziecko 

zatrzymuje się, a Ty Rodzicu stukasz w bębenek( może to być miska, pudełko), np. 4 razy. Dziecko 

słucha, liczy i pokazuje na palcach ile słyszy dźwięków. Następnie głośno odpowiada: cztery. 

Gdy powiesz nazwę innego zwierzęcia, zabawa toczy się dalej.  

5. Nauka piosenki: „ Rolnik w Dolinie”. Puszczamy piosenkę dziecku do osłuchania, następnie 

powtarzajcie słowa piosenki, próbując wspólnie śpiewać. Zapraszam do skorzystania z linku do piosenki:  

https://youtu.be/5Suxj7N-4cs        

6. Czas zaprosić dziecko do zabawy dydaktycznej, „ O jakiej maszynie myślę?”.  Zadając dziecku 

pytanie o jakiej maszynie myślę?, trzeba wypowiedzieć jej nazwę, dzieląc ją na sylaby, np.: bro - na.

 Dziecko podaje całą nazwę maszyny. Po chwili rolę może przejąć dziecko( można podawać 

również nazwy zwierząt, mieszkających w gospodarstwie). 

Proszę przeprowadzić z dzieckiem rozmowę na temat: Co robi rolnik?, na podstawie wiersza: 
 

 „ Rolnik” - Zbigniew Dmitroca 
 

Rolnik rano rusza w pole. 

Orać pługiem czarną rolę. 

Sieje zboże i buraki. 
 

Z których później są przysmaki. 
 

 Dziecko słucha, a następnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu, np. Dokąd rusza rano 

rolnik?; Co robi rolnik w polu?; Po co rolnik sieje zboże?; Jakie przysmaki robi ze zboża, a jakie z 

buraków? 

7. Wspólna zabawa ruchowa „ Koniki”. Razem z dzieckiem rozpoczynacie bieg konika w kole.  

Proszę skorzystać z linku do piosenki: 

https://youtu.be/r8qvgiG0GXA 

 



8.  Zabawa  „ Połącz palcem rzeczy z jej cieniem”:  

Takie polecenia można skierować do dziecka, pokazując obrazek na ekranie: 

 
o połącz palcem rzeczy z jej cieniem,  

o podaj nazwy tych rzeczy, 

o wyklaszcz te nazwy, 

o powiedz do czego służą? 

9. Zabawy zwierząt - zabawa ruchowa z elementem liczenia, Dziecko porusza się po pokoju w rytmie 

dowolnej muzyki. Na przerwę dziecko zatrzymuję się  i mówi co robi określone zwierzę  i ile razy, np. 

Koza skacze tyle razy( trzy klaśnięcia), a dziecko tyle samo razy podskakuje, krowa kiwa głową tyle 

razy(Pięć dźwięków)itd. 
 

10. „ Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki” - M Bogdanowicz. 

Zapraszam do wspólnych masażyków: 
 

Przyszła myszka do braciszka( opuszkami palców na plecach dziecka wykonujemy posuwiste i delikatne ruchy) 
Tu zajrzała, tam wskoczyła,(lekko łaskoczemy dziecko za jednym uchem, następnie za drugi) 
A na koniec tu się skryła.( wsuwamy palec za kołnierzyk) 
Płynie, wije się rzeczka (rysujemy na plecach dziecka falistą linię) 
Jak błyszcząca wstążeczka. (delikatnie drapiemy je po plecach) 
Tu się srebrzy, tam ginie, (wsuwamy palce za kołnierzyk) 
A tam znowu wypłynie. (przenosimy dłoń pod pachę i szybko wyjmujemy)  
 

Wspinał się pajączek po rynnie. (wędrujemy palcami od dołu ku górze po plecach dziecka) 
Spadł wielki deszcz i zmył pajączka (rozkładamy na plecach płasko obie dłonie i szybko przesuwamy je w dół) 
Zaświeciło słoneczko, (masujemy plecy ruchem okrężnym) 
Wysuszyło pajączka, rynnę i… (masujemy tak długo, aż poczujemy ciepło) 
Wspinał się pajączek po rynnie… (zaczynamy od początku). 
 

Przyjemnie było? No to może jeszcze jeden masażyk?: 
 

Drzewom we włosy dmucha wiatr,( dziecko jest odwrócone do nas plecami, dmuchamy w jego włosy) 
A deszczyk kropi: kap, kap, kap.( leciutko stukamy po plecach dziecka) 
Krople kapią równiuteńko,( głaszczemy je po włosach i ramionach) 
Szepczą cicho: „mój maleńki( wodzimy opuszkami po plecach dziecka) 
Śpij już, śpij, śpij, już śpij, już śpij… 



 
 Drogi Rodzicu, to już wszystkie propozycje na dziś. Mam nadzieję, że trochę pomogłam i mile 
spędziliście ten wspólny czas. Pozdrawiam serdecznie wszystkie Perełki  - Wasza Pani Izunia. 
 
Propozycje zabaw zaczerpnięte z następujących książek i stron: Tropiciele - 4 latek, wyd. WSiP, 
You Tube, Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki, M Bogdanowicz. 


