
Temat dnia: „Co słychać w gospodarstwie” – 22.06.20r. 

Cele:  

- Doskonalenie kompetencji językowych 

- Poznanie znaczenia popularnych powiedzeń 

- Rozwijanie wyobraźni przestrzennej  

 

Przebieg dnia: 

1. Zabawa ”Jakie to zwierzę?” 

Rodzic przygotowuje obrazki zwierząt. Wybiera jeden z nich (nie pokazuje go dziecku) i 

opisuje jak wygląda przedstawione na nim zwierzę. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie nazwy 

zwierzęcia. Propozycje obrazków: krowa, koń, osioł, mysz, kot, pies, świnia, kura, gęś, 

pszczoła, królik, owca, koza, kogut.  

Środki dydaktyczne: obrazki zwierząt 

 

 

2. Rozmowa kierowana „Rolnik – kto to taki?” 

Rodzic pyta, czym zajmuje się rolnik. Dziecko swobodnie opowiada o wszystkim, co wie na 

temat jego codziennej pracy, obowiązków, pojazdów i narzędzi, których używa. Następnie 

rodzic prezentuje ilustracje, dopowiada niezbędne informacje i kończy rozmowę pytaniem, 

czy praca rolnika jest ważna i czego nie byłoby bez rolników.  

Przydatne informacje:  

Rolnik, to osoba, która uprawia ziemię. Przygotowuje ziemię do sadzenia, wysiewa nasiona, 

dogląda wzrostu roślin, pielęgnuje i zabezpiecza rośliny przed szkodnikami, zbiera plony i je 

sprzedaje. Praca rolnika jest ciężka, uzależniona od pory roku i od pogody. Rolnik musi 

wiedzieć, jaką ma glebę i co w niej najlepiej wyrośnie, jakich użyć nawozów i jakich maszyn 

do określonej uprawy. Rolnik korzysta w swojej pracy z różnych maszyn i pojazdów, takich 

jak ciągnik, kombajn, siewnik, sadzarka, rozrzutnik do obornika, brona do spulchniania 

ziemi. Rolnicy dbają o to, aby ludzie mieli co jeść. Bez ich pracy nie byłoby chleba, ciasta, 

pizzy, frytek, surówek i sałatek, makaronu, warzyw do zupy, popcornu, cukru, sezamków, 

oleju i oliwy, ketchupu i sosu pomidorowego. Rolnicy bardzo często oprócz uprawy ziemi 

hodują także zwierzęta. W swoich gospodarstwach mogą hodować kury, krowy, konie, świnie, 

kaczki, indyki, króliki. Ponieważ zwierzętami trzeba zajmować się codziennie, rolnicy nie 

mają wolnej soboty ani niedzieli, a najwięcej pracy mają latem czyli w wakacje, bo wtedy 

dojrzewają plony. 



Środki dydaktyczne: ilustracje związane z pracą rolnika  

 

 

3. „Jak kura pazurem” – wyjaśnienie znaczenia popularnych powiedzeń zawierających  

słowo „kura”  

Rodzic podaje popularne powiedzenia zawierające słowo „kura” i prosi, aby dziecko 

wyjaśniło ich znaczenie własnymi słowami. Podpowiada dopiero, kiedy dziecko samo nie 

może dojść do właściwej odpowiedzi.  

Pisać jak kura pazurem – pisać brzydko i niewyraźnie.  

Kura znosząca złote jajka – coś, co przynosi szybki, łatwy i duży zysk; na czym można się 

wzbogacić.  

Chodzić spać z kurami – chodzić spać o wczesnej porze. 

 

 

4. Zabawa konstrukcyjna „Budujemy zagrodę”  

Dziecko stara się zbudować zagrodę z materiałów dostępnych w domu np. klocków, pudełka 

po butach, kartonu itp.  

Środki dydaktyczne: materiały dostępne w domu np. klocki, pudełko po butach, karton 

 

 

 


