
Czwartek 16.04.2020 

 

1. Rozmowa kierowana zainspirowana ilustracjami n/t „Praca rolnika” 

Przyjrzyjcie się ilustracją poniżej, opiszcie co na nich widzicie i odpowiedzcie na pytania. 

 

1 

 
1 Źródło: Ilustracja nr 1 i nr 2 „Na wiejskim podwórku” 

https://blizejprzedszkola.pl/#adv
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2 Źródło: Ilustracja nr 3 i nr 4 „Na wiejskim podwórku” 

https://blizejprzedszkola.pl/
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3 Źródło: Ilustracja nr 5 i nr 6 „Na wiejskim podwórku” 

https://blizejprzedszkola.pl/


Pytania do ilustracji: 

• Jakie czynności wykonuje rolnik? 

• Czy rolnik dba o zieleń i zwierzęta? 

• Dlaczego praca rolnika jest ważna? 

• Czy bez pracy rolnika mielibyśmy chleb? 

• Jakich maszyn i narzędzi używa podczas swojej pracy rolnik? 

 

 

2. Ćwiczenia gimnastyczne z kocykami 

Przybory: kocyk, piłka 

1. Ćwiczenia w siadzie skrzyżnym (na kocykach): 

- ruchy głowy ( wdech - w górę, wydech - w dół) 

- ruchy ramion („skrzydełka”, wymachy naprzemienne z prostowaniem ręki w łokciu) 

-„zrywanie jabłek” (unoszenie ramion nad głowę i naśladowanie „zrywania jabłek”) 

-„pranie” (naśladowanie ruchów prania w rękach, a następnie unoszenie ramion nad 

   głowę i „wieszanie prania”).  

2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych (wykonanie ćwiczeń poprzedza zrolowanie kocyka 

w rulon): 

- podskoki obunóż z kocykiem trzymanym między nogami 

- naprzemienne unoszenie rulonu ponad głowę i opuszczanie podczas marszu na 

   paluszkach 

-  podnoszenie rulonu tak, jakby był ciężkim dywanem.  

- następnie: w siadzie klęcznym (dłonie na podłodze, nogi na kocyku) odpychanie się 

  dłońmi i przemieszczanie się po podłodze, potem w przysiadzie podpartym (dłonie na 

   kocu, stopy wsparte na podłodze) przemieszczanie się po podłodze. 

3. Zabawy z  kocykami w  parach – partnerzy trzymają jeden kocyk, każdy za dwa rogi 

wykonują następujące ćwiczenia:  

       - stają na jednej nodze i kucają równocześnie 

       - jedna osoba z pary (naprzemiennie) kuca 

       - druga stoi jednocześnie obracają się pod kocykiem trzymanym nad głowami (jak w tańcu),  

          bez puszczania jego rogów. 

 

 



4. Zabawy z kocykiem i piłką w parach – partnerzy trzymają jeden kocyk, każdy za dwa 

rogi i wykonują następujące ćwiczenia z piłką położoną za nimi. 

- podrzucają piłkę na kocyku 

               - pochylają koc na różne strony, ale tak, aby piłka nie spadła 

               - próbują jednocześnie usiąść w siadzie skrzyżnym, a następnie wstać uważając,                  

                aby piłka nie stoczyła się z kocyka. 

 

Marsz po dywanie i oddychanie wdech nosem, wydech ustami. Na koniec dziecko składa kocyk    

i chowa piłkę. 

 

                

 

Ważne: Zadanie4 zamieszczone poniżej wykonajcie z dziećmi 4-letnimi – zadaniem dziecka 

jest odnaleźć połówkę kwiatka i pokolorować. Natomiast dzieci 5-letnie mają karty pracy       

w książkach – dzisiaj wykonajcie kartę nr 39 „Praca rolnika” (karta jest jednostronna) – 

wykonajcie polecenia wg instrukcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Źródło: bliżejprzedszkola.pl 

https://blizejprzedszkola.pl/#adv


 


