
Zajęcia: Praca w gospodarstwie 

I 

Praca rolnika 

 

 1.  Wysłuchanie czytanego opowiadania Olgi Masiuk „Gospodarstwo ekologiczne”. 

 Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego była zaplanowana od dawna. Dzieci próbowały się dowiedzieć, co znaczy 
słowo „ekologiczne”, ale ponieważ odpowiedzi „zdrowe”, „naturalne” niewiele wyjaśniały, postanowiły sprawę 
zbadać dopiero na miejscu. Jazda małym autobusem była bardzo przyjemna. Po godzinie pojazd zatrzymał się przed 
niewielkimi zabudowaniami. Mateusz, oczywiście, wyszedł pierwszy. 
– Ale tu pięknie pachnie! – zawołał zdziwiony.  
Na spotkanie dzieciom wyszła uśmiechnięta pani.  
– Pachnie kwiatami i świeżym powietrzem – wyjaśniła. – Chodźcie, wszyscy już na was czekają.  
– Kto na nas czeka? – zainteresowała się Elizka.  
– Ktoś w oborze, ktoś w kurniku i ktoś na polu – zaśmiała się pani.  
– Hej, hej, dzieci – dał się nagle słyszeć głos.  
Wszystkie głowy zwróciły się w stronę pola, skąd dochodziły okrzyki. Stał tam pan i przyjaźnie machał ręką.  
– O, to właśnie jeden z oczekujących – rzekła pani. – Mój mąż. Pokaże wam, czym się zajmujemy.  
Mateusz oczywiście był pierwszy.  
– Tylko uważaj, żebyś niczego nie podeptał – powiedział pan. – Musisz iść bardzo ostrożnie.  
– Na co mam uważać? – zdziwił się chłopiec. 
 – Zobacz, dopiero niektóre warzywa wychodzą z ziemi.  
Mateusz nachylił się. I rzeczywiście, widać było niewielkie zielone listki różnych kształtów. Małe krzaczki sałaty, 
rzodkiewki, nieśmiałe jeszcze pióropusze marchewek. Mateusz nachylił nos i po chwili zakrzyknął uradowany: 
 – Jak te marchewki pięknie pachną! W życiu nie czułem tak smakowitego zapachu! 
 – Pachną tak, ponieważ są zdrowe. Bardzo o nie dbamy. Rosną w czystej ziemi i oddychają czystym powietrzem. 
 – A co tam jest? – zapytał Kuba wskazując na dwa budynki obok.  
– Tam mieszkają zwierzęta – odpowiedziała pani. – W oborze krowy i świnie, a w kurniku…  
– Jajka! – krzyknął Witek, zanim pani dokończyła zdanie. 
 I wszyscy udali się do obory.  
– Specjalnie czekałam na was z wyprowadzeniem krów na pastwisko. Trawa jest jeszcze słabiutka, ale pogoda piękna, 
więc krowy nie chcą siedzieć w oborze. 
 Pomożecie mi – powiedziała pani.  
Przemek, który był najodważniejszy ciągnął sznurek i krowa potulnie ruszyła za nim.  
– A teraz pójdziemy szukać jajek – rzekł pan.  
W kurniku na grzędach siedziały kury. Rozbiegły się, kiedy zobaczyły dzieci i można było szukać jajek. Zosia znalazła 
dwa, Kuba trzy, więc pani zaproponowała, żeby iść do kuchni zrobić jajecznicę. Dzieci pomagały wbijać jajka 
na patelnię i kroić chleb, który był puszysty i chrupała mu skórka. Mateusz przytknął kromkę do nosa.  
– Znowu pięknie pachnie! – krzyknął. 
– Już wiem, co to znaczy ekologiczny – roześmiał się. – To znaczy, że pachnie. 
 
Zadanie dziecku pytań dotyczące tekstu:  
- Gdzie pojechały dzieci?  
- Co widziały?  
- Po co poszły do kurnika? 
- Co robiły w oborze?  
- Co znaczy „ekologiczny”? 
  
 
Pokazanie dziecku obrazka wiejskiego gospodarstwa - nazywa miejsce, zwierzęta, opisuje to co widzi. 
Może również się zastanowić i opowiedzieć: Czym wieś różni się od miasta?  
 



 
 

2. Praca rolnika – zobrazowanie dziecku na czym polega praca rolnika 

Jest to bajka bez słów, więc trzeba dziecku opowiadać lub po obejrzeniu samo dziecko może powiedzieć co, o tym 

myśli, co zapamiętał.  

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE&list=PLkUbumu1f00rHlurNOMuNF0HaNB9ZiG6E (17 min) 

 

 

3. „Do czego to służy?” – praca z obrazkiem.   

Pokazanie poniższych obrazków. Najpierw dziecko wskazują różnice i podobieństwa w wyglądzie traktora i 

kombajnu, a następnie ustala, do czego służą pojazdy. Potem demonstracja pozostałych maszyn rolniczych, np. 

siewnik, pług, brony – dziecko nazywa je i mówi, do czego one służą (to trudne, więc pomagamy dziecku). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE&list=PLkUbumu1f00rHlurNOMuNF0HaNB9ZiG6E


traktor 

 

 

 

kombajn 

 

 

 

 

 



siewnik ręczny 

 

siewnik do warzyw 

 

siewnik do zboża 

 



pług 

 

 

brony 

 



➢ Można również obejrzeć i posłuchać czytaną bajkę na youtube: 

- Maszyny i pojazdy w gospodarstwie rolnym https://www.youtube.com/watch?v=4eYtuGZYYHU (7 min) 

4. Gospodarskie pojazdy – spróbowanie zbudowania wybraną maszynę z kloców.  

5. Traktory i samochody – zabawa ruchowa bieżna. Dziecko biega w różnym tempie – na hasło: Traktor! wolnym 

truchtem, natomiast na hasło: Samochód! – szybko.  

6. Praca plastyczna – można obie lub wybrać jedną 

a) Krówka - powiększyć, wydrukować, powycinać i skleić elementy 

 

b) można zrobić poniższe zwierzątka wykonane z papierowego talerzyka, wzorując się na zdjęciach 

              

 

 

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


II 

Od buraka do lizaka 

1. „Rolnik” – rytmizacja tekstu – wspólne mówienie wierszyka (podział na sylaby) wraz z rytmicznym uderzaniem 

dłońmi o kolana lub kubeczkiem o podłogę, wolno, potem szybko (narzucamy tempo mówiąc wierszyk, tzn. mówię 

wolno to uderzam wolno i analogicznie) 

Rolnik rano rusza w pole 
Orać pługiem czarną rolę,  
Sieje zboże i buraki,  
Z których później są przysmaki. 
 
2. Swobodna rozmowa na temat „Co rolnik może uprawiać” – dziecko wymienia rośliny np. buraki, kukurydzę, zboże 
itd.  
 
               
3. Co zawdzięczamy rolnikowi i pracy w gospodarstwie: 
Np.  
- z ziarna mamy chleb 
- z buraków mamy cukier 
- z mleka mamy sery, śmietanę, kefir, jogurt itd. 
- z kukurydzy jest popcorn 
itd. 
 
 
4. „Rolnik” – masażyk.  
Rodzic recytuje tekst (wcześniej rytmizowany wierszyk) i wykonuje ruchy. Potem zamiana – dziecko masuje rodzica 
  

Rolnik rano rusza w pole,                         Kroczenie palcami obu rąk po plecach z dołu do góry.  

Orać pługiem czarną rolę,                        Rysowanie linii równoległe do linii kręgosłupa z góry do dołu.  

Sieje zboże i buraki,                                      Stukanie palcami  po całych plecach. 

Z których później są przysmaki.            Lekki pukanie dłońmi w plecy. 

 
 
5. Rozmowa z oparciu o poniższą ilustrację „Skąd się bierze cukier?” 
 
 



 
 
 
 



6. Prezentacja odmian cukru (te charakterystyczne): 

 
 
Biały – produkowany z buraków - śnieżnobiała lub kremowa barwa, brak zapachu i sypkość. 
Brązowy - produkowany z trzciny cukrowej - sypki i w zależności od rodzaju może charakteryzować się delikatny 
smakiem lub aromatem np. karmelu. Barwa może wahać się od złotawej do ciemnobrązowej. 
Cukier puder – biały zmielony cukier. 
Cukier waniliowy - powstaje ze zmieszania cukru buraczanego (cukru białego) z laską wanilii lub z ekstraktami 
wanilii. Cechuje go bogaty, silnie waniliowy aromat, który wykorzystuje się przede wszystkim do przygotowywania 
dań na słodko np. racuchów i domowych deserów. 
 
 
7. Rozmowa dotycząca znajomości różnych odmian buraków. Przedstawienie dziecku ilustracji buraków oraz ich 
zastosowanie, jeśli mamy buraka ćwikłowego to pokazać. 
 

 
 

 

• burak liściowy, boćwina – uprawiany dla liści jadalnych, odmiana mało znana w Polsce 

• burak korzeniowy: 

- burak cukrowy – uprawiany ze względu na korzeń, który zawiera około 20% cukru 

- burak ćwikłowy – roślina warzywna, uprawiana ze względu na silnie wybarwiony korzeń 

- burak pastewny – uprawiany na paszę dla zwierząt 

 

8. Praca plastyczna „Cukierek” – niech dziecko samo wymyśli jak i z czego chce zrobić pracę – cukierek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeśli posiadamy w domu, pokazać dziecku niech zmysłami porówna i sprawdzi różnice. 



III 

Zakładamy domowy ogródek 

 

 Zastanowić się co jest w domu i co można posiać lub zasadzić w domu z dzieckiem. 

 Niezbędna jest ziemia, doniczka oraz nasiona czy cebula, marchewka, pietruszka itp. lub fasola – w ten 

sposób mamy różne sposoby: sianie nasion, sadzenie korzenia oraz fasolę (słoik, gaza i woda lub doniczka z 

ziemią) 

          

 

IV 

BLOK ZAJĘĆ O EMOCJACH – DOCENIENIE 

 

1. Wysłuchanie piosenki „Nasze emocje” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4 

 

 

2. Wysłuchanie treści opowiadania. 

Wiosna na wsi. 

Dominika Niemiec  

Dziadek Stasia mieszka na wsi. Dziś jest sobota, Staś nie ma w szkole lekcji i postanowił z rodzicami 

odwiedzić dziadka. Wyjechali z miasta skoro świt. Staś obserwował przez okno samochodu uciekające bloki 

i domy. Już po chwili nie było widać kominów fabryk i wysokich wieżowców, które dumnie pięły się 

w miejskiej dżungli. Z nosem w szybie Staś podziwiał zmieniający się krajobraz. Najpierw przejeżdżali 

przez miasta i miasteczka, które były coraz mniejsze i w których nie było już wieżowców, a jedynie małe 

domki przycupnięte przy uliczkach niczym kury na grzędach. Między kolejnymi miasteczkami rozciągały 

się połacie lasów i pól, nad którymi krążyły ptaki. Wiosna dawała o sobie znać, gdyż wszystko zieleniło się 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4


wkoło jak szalone. Po kilku godzinach Staś z rodzicami dotarł na miejsce. Dziadek przywitał wszystkich 

z wielkim entuzjazmem. Wyściskał mamę, tatę i wnuczka. Staś wskoczył dziadkowi na barana. 

 – Hura! Dziadku, jak tu pięknie, zupełnie inaczej niż mieście. 

 – O tak, zupełnie inaczej – potwierdził dziadek.  

– Mam tu dużo pracy, muszę zasiać warzywa w całym ogrodzie. Może mi pomożesz, zuchu? 

 – O, to my pójdziemy do domu i ugotujemy z tatą obiad. Będzie na was czekał, gdy wrócicie z ogrodu – 

zapowiedziała mama.  

Tata z mamą znikli za drzwiami dziadkowego domu, a Staś z dziadkiem ruszyli w kierunku ogrodu. Do 

obsiania były spory kawałek terenu przy szklarniach i po sześć długich grządek znajdujących się we wnętrzu 

każdej z trzech szklarni. Staś z dziadkiem zabrali się do roboty. Do grządek wpadały ziarenka, z których 

miały wyrosnąć dorodne pomidory, marchewki, ogórki, pietruszki, sałaty, dynie i kabaczki. Dziadek 

kierował pracą Stasia i pomagał przykrywać mu ziarenka ziemią. 

 – Teraz trzeba to wszystko dobrze podlać – zarządził. Staś już trzymał w ręku ogrodowego węża.  

– Widzę, że doskonale wiesz, co potrzebne jest roślinom do wzrostu – z uśmiechem powiedział dziadek.  

Wszystkie grządki zostały dokładnie podlane i dziadek ze Stasiem mogli udać się do domu. 

 – Umyjcie szybko ręce, podaję obiad! – krzyknęła mama z kuchni, słysząc wchodzących do domu Stasia 

z dziadkiem.  

Wszyscy zjedli obiad ze smakiem. Nie wiadomo, komu bardziej smakowały przygotowane przez mamę 

pierogi: czy dziadkowi, który dawno już ich nie jadł, czy też Stasiowi, który porządnie zgłodniał podczas 

prac w ogrodzie i pałaszował już drugą dokładkę obiadu. 

– Cieszymy się z mamą, że obiad wam tak smakuje. Uważaj, Stasiu, bo zaraz zjesz widelec razem 

z pierogiem – śmiejąc się, powiedział tata. 

 – Dobrze, że ma apetyt – powiedział dziadek, głaszcząc wnuczka po głowie. 

 – Jestem wam bardzo wdzięczny za to, że mnie odwiedziliście. To był pyszny obiad. A bez twojej pomocy, 

Stasiu, obsiewanie ogrodu zabrałoby mi dużo więcej czasu. Przydałby mi się taki pomocnik na co dzień. Nie 

dość, że szybko pracuje, to jeszcze sam wie, co i kiedy trzeba zrobić. Staś poczuł się naprawdę doceniony. 

Teraz już nie tylko czuł, ale i wiedział, że dziadek dostrzegł jego wysiłek i zaangażowanie. A i mama z tatą 

siedzieli przy stole uśmiechnięci.  

– Nareszcie ktoś docenił, to że gotuję – powiedziała mama. 

 – Oj, przecież zawsze to doceniamy – odrzekł tata, dając mamie buziaka w policzek.  

– No właśnie. Przecież zawsze wszystko znika z naszych talerzy, a skoro tak, to znaczy, że wszystko nam 

smakuje. 

 – Jednym słowem, czuj się zawsze doceniona, córeczko! – skwitował dziadek. 

 

 

1. Opowiadanie wysłuchanej treści , próba odtworzenia historii (można wspomóc się ilustracjami -

> dziecko układa ilustrację według kolejności wydarzeń, następnie opowiada historię).  

Po zakończeniu opowiadania odpowiadanie na pytania: 

• Jakie emocje towarzyszyły bohaterom? (szczególną uwagę należy zwrócić na uczucie 

docenienia). 



 

     

   

 

 

 

2. Uczucie docenienia – rozmowa. 

• Co to znaczy „czuć się docenianym?” 

• Czy jest to przyjemne uczucie? 

• Za co można kogoś docenić? 



• Czy czułeś się kiedyś doceniony? 

• Jak można komuś okazać, że się go docenia? 

 

3. Czuję się doceniany – wykonanie rysunku (potrzebujemy: kartkę, kredki, flamastry, farby lub 

pastele) 

Prosimy dziecko aby narysowało sytuację, w której czuło się docenione. Następnie dziecko opowiada o 

sytuacji, którą namalowało. 

4. „Doceniam, że potrafisz…” 

Dziecko losuje obrazek, prezentujący wykonywane prace na wsi. Jego zadaniem jest pokazać dana 

czynność, tak aby pozostałe osoby odgadły, jaką pracę wykonuje dziecko. 

(sianie warzyw, koszenie trawy, podlewanie kwiatów, karmienie zwierząt, grabienie liści) 

 

             

   

5. Zabawa - Wyćwierkaj emocje 

Gwarki to ptaki, które potrafią także wyrażać emocje przy pomocy odpowiedniej intonacji, głośności itd. 

Wykonaj kilka zabaw – ćwiczeń, które pozwolą ci wyrażać emocje poprzez ton, mimikę i głośność 

mówienia, a nie konkretne słowa. Wybierz sobie kilka wyrazów np. pomidor, lampa, kartka, 

na których będziesz ćwiczył, a potem powiedz je tonem: 

• wesołym, 

• smutnym, 

• wystraszonym, 

• zatroskanym, 

• poważnym, 

• śmiesznym, 

• zaspanym, 

• zdenerwowanym, 

• obrażonym. 

 



6. Zabawa – Zamiast trąby 

• Namaluj słonia za pomocą farbek i pędzelka trzymanego w ustach. 

• Podnieś ręcznik stopami i przenieś go z łazienki do pokoju. 

• Czy potrafisz zagrać coś na nosie? 

• Przesuń jabłko z jednego miejsca na drugie na stole za pomocą języka. 

• Czy potrafisz odkręcić butelkę wody nie używając palców? 

 

 

 

V 
Przykładowe zabawy ruchowe z piłką 

 
- wychodzenie i schodzenie ze schodów, stawiając nogi na przemiennie, trzymając piłkę w rękach 
- próba kozłowania piłki lub można złapać piłkę po odbiciu od ziemi 
- rzucanie i łapanie piłki z osobą oddaloną o 1,5 m 
- kopanie piłki do bramki 
- skakanie na jednej nodze trzymając piłkę w dłoniach  
- próba siadania i wstawania trzymając piłkę w dłoniach 
- turlanie piłki do wyznaczonego miejsca – po linii prostej oraz slalomem 
- turlanie piłki w pozycji siedzącej (siad skrzyżny) dookoła siebie 
- przekładanie piłki z ręki do ręki 
 

 Każde ćwiczenia powtarzamy kilka razy, wszystko zależy od kondycji i możliwości dziecka. Dziecko może taż 
wymyślić jakieś własne ćwiczenie. 

 

 


