
Dzień dobry Kochane Dzieciaczki! 

Witamy Was po świętach i zapraszamy na wyprawę na wieś! 

 
Na samym początku proponujemy zabawę na spostrzegawczość. 

Przyjrzyjcie się obrazkom poniżej, przedstawiają: wieś i miasto, na 

przemian z rodzicem wymieniajcie różnice: na wsi jest …, a w mieście 

nie ma…  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Teraz już wiecie, że na wsi jest dużo pól, łąk, gospodarstw, są zwierzęta i maszyny 

rolnicze, życie na wsi jest cichsze i spokojniejsze niż w mieście.  

W pierwszym załączniku jest karta pracy – dopasujcie obrazki do wsi i do miasta… 

Na wsi jest codziennie bardzo dużo pracy, trzeba zająć się od samego rana zwierzętami, 

a później pracować w polu, by dopilnować wszystkiego co rośnie. 

Zwierzęta codziennie rano czekają, aż gospodarz wstanie i da im śniadanie: 

Na podwórku Sł. Ewa Stadtmuller 

Na podwórku zamieszanie, 

głodny kot na płot się drapie 

każdy czeka na śniadanie, 

a gospodarz smacznie chrapie. 

 Gospodarzu wstawać pora, 

Karmić kury i indora 

nieść do stajni sianko świeże, 

a nie w łóżku sobie leżeć! 

Pieje kogut kukuryku! 

Nie ma ziarna dziś w kurniku! 

Krowa muczy, kwiczy prosię: 

ktoś tu ma nas wszystkich w nosie. 

Gospodarzu wstawać pora, 

Karmić kury i indora 

nieść do stajni sianko świeże, 

a nie w łóżku sobie leżeć! 

Gdy gospodarz to usłyszał, 

krzyknął: spokój, krzyknął: cisza, 

fantastyczny sen dziś miałem, 

więc przerywać go nie chciałem. 

Gospodarzu wstawać pora, 

Karmić kury i indora 

nieść do stajni sianko świeże, 

a nie w łóżku sobie leżeć! 

 



 

 

 

 



Wiecie kto budzi gospodarza rano? Posłuchajcie zagadki… 

Chodzi po podwórku, robi kuku – ryku, on i jego przyjaciele mieszkają w kurniku? 

 

Ten budzik jest niezawodny, nigdy nie zasypia, wstaje skoro świt. 

 

Zaśpiewajcie refren piosenki: 

 

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

 

Rolnik oprócz karmienia zwierząt musi się również zająć pracą na polu, na szczęście ma 

maszyny, które mu ułatwiają tę ciężką pracę:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HoXffthtDFk
https://www.youtube.com/embed/_XxacXLGCMs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/HoXffthtDFk?feature=oembed


Grabie – służą do grabienia, np. liści, skoszonych trwa i zbóż oraz wyrównywania 

powierzchni gleby przed siewem. 

 

Taczka – służy do przewożenia różnych rzeczy np. do wywożenia brudnej ściółki ze stajni. 

 

 

 



Pług –  narzędzie rolnicze służące do spulchniania ziemi. 

 

Traktor – służy do prac polowych oraz transportu ładunków na naczepie np. zwożenia siana z 

pola do stodoły. 

 

Kombajn – to pojazd, który służy do zbioru ziemniaków i zbóż. 

 



Teraz się troszkę poruszamy, w trakcie trwania piosenki „Olek i traktorek” ruszamy się po 

pokoju, na przerwę w muzyce zatrzymujemy się i wypowiadamy głośno część refrenu: O-o-o 

tyr tyr tyr, o-o-o pyr pyr pyr! Zabawę powtarzamy przez czas trwania piosenki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4 

Na zakończenie zabawa: „Co mam na myśli?” – powtórzymy sobie wszystkie słowa związane 

z dzisiejszym zajęciem: (rodzic wypowiada pierwszy człon wyrazu, dziecko dopowiada): 

- rol – nik 

- gra – bie 

- ko – gut 

- tra – ktor 

- kom- bajn 

- tacz – ka. 

Jeśli będziecie mieć ochotę zapraszamy do wykonania traktora: 

Dziękujemy za dzisiaj             

do zobaczenia jutro! 

https://www.youtube.com/watch?v=hDWYg4RwEd4
https://www.youtube.com/embed/hDWYg4RwEd4?feature=oembed


 

 

 

 

 

 


