
Temat tygodnia: Praca Rolnika 

1. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o pracy rolnika. 

Kto to jest rolnik? Gdzie pracują rolnicy? Czy praca na gospodarstwie jest 

łatwa? Byłeś/łaś kiedyś na gospodarstwie rolny? Opowiedz proszę swoje 

wrażenia. (Zwracamy uwagę na udzielanie odpowiedzi pełnym zdaniem). 

 

2. Zajęcia właściwe: 

Posłuchajmy teraz pewnej historii.  

Link do książki: 

https://www.youtube.com/watch?v=4eYtuGZYYHU&fbclid=IwAR3ovzPInDDqfjWS5jaEo7Yef

bPRFJzKps9YfLnRPe9dpAfg5CfIZpYIKXQ 

 

3. Piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ&fbclid=IwAR3v0e7LOOyq2oWRdO

qBlamMIaV7ze7VySbIuofoCNq_OrbgpB06IKXUKyg 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 

Kurki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 

Krówki na niej hodował, ijaijaoooo, 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo, 

Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo, 

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo 

Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo, 

https://www.youtube.com/watch?v=4eYtuGZYYHU&fbclid=IwAR3ovzPInDDqfjWS5jaEo7YefbPRFJzKps9YfLnRPe9dpAfg5CfIZpYIKXQ
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https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ&fbclid=IwAR3v0e7LOOyq2oWRdOqBlamMIaV7ze7VySbIuofoCNq_OrbgpB06IKXUKyg
https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ&fbclid=IwAR3v0e7LOOyq2oWRdOqBlamMIaV7ze7VySbIuofoCNq_OrbgpB06IKXUKyg


Kaczki kwakwa tu i kwakwa tam, 

Kwa tu, kwa tam, 

ciągle tylko kwaaa. 

Świnka chrumchrum tu i chrumchrum tam, 

Chrum tu, chrum tam, 

ciągle tylko chrum. 

Krówki muu tu i muu tam, 

Mu tu, mu tam, 

ciągle tylko muu. 

Kurki koko tu i koko tam, 

Ko tu, ko tam, 

ciągle tylko koko, 

Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo. 

 

4. Do wspólnego obejrzenia:  

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-

wsi,45831?fbclid=IwAR2z8lMzW2HSfaR2enIZiEMMVLKkOsyuJ7-w4YoGeuB3Tez_RWA1KVHuvd4 

 

5. W gospodarstwie mieszkają różne zwierzęta. Czy wiesz jakie? Jak się nazywają 

dorosłe i ich dzieci? (karta zwierzęta chodowlane) 

 

6. Praca plastyczna: 

http://maluchwdomu.pl/2015/05/origami-zwierzatka-z-

wiejskiego.html?fbclid=IwAR1kM9jyFnFxNNnc0ODNg-

NQltMTeBCqW5lVoAj_Nrt8a1zEsswjETKmpBo 
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https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,co-slychac-na-wsi,45831?fbclid=IwAR2z8lMzW2HSfaR2enIZiEMMVLKkOsyuJ7-w4YoGeuB3Tez_RWA1KVHuvd4
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7. Rolnicy hodują zwierzęta, z różnego powodu. Co dają nam zwierzęta? 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/29/co-nam-daja-zwierzeta-karty-pracy/ 

 

(Karty zawierają informację: co zwierzę je, gdzie mieszka, jak wygląda młode i „co nam daje”) 

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/29/co-nam-daja-zwierzeta-karty-pracy/


 



 
 

 

 

 

 


