
Plan na tydzień 30.03-3.04.2020 

Drodzy Odkrywcy! W tamtym tygodniu przyjrzeliśmy się 
zwierzętom mieszkającym w domach, na wsi oraz w ZOO. W 
tym tygodniu przenosimy się na farmę! Poznamy lepiej pracę 
rolnika i zajrzymy do wiejskiego podwórka. 

Poniedziałek 20.03.2020 Pomysł dla Małych Odkrywców na 
dziś to.... Farma 

1. Opowieść ruchowa. Razem z Rodzicami przeczytajcie bardzo krótki 
wiersz o rolniku. Dodajcie do niego ruch. Powtórzcie kilka razy. A 
może uda Wam się go zapamiętać? 

„Rolnik” Zbigniew Dmitroca 
Rolnik rano rusza w pole (dzieci maszerują w miejscu) 

orać pługiem czarną rolę. (dzieci zatrzymują się, kładą ręce na 
ramionach Rodzica i maszerują w miejscu) 

Sieje zboże i buraki, (dzieci stojąc naśladują sianie ziarenek)  
z których potem są przysmaki. (dzieci, stojąc masują się po brzuchach). 

2. Czy wiecie kim jest rolnik? Jak wygląda? Gdzie mieszka? Na pewno 
wiecie☺ A jeśli nie jesteście pewni, posłuchajcie:  
https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4 

Tekst do piosenki: 
Rolnik sam w dolinie. 
Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w 
dolinie. Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, Hejże dzieci, hejże ha, rolnik 
bierze żonę. Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

 
Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko. Dziecko bierze kotka, dziecko bierze 
kotka. Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka.. Kotek bierze myszkę, kotek 
bierze myszkę. Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę. Myszka bierze serek, 
myszka bierze serek. Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek Ser zostaje w 
kole, bo nie umiał w szkole Tabliczki mnożenia, ani podzielenia 



3. „Lis w kurniku” – zabawa ruchowa bieżna. Do tej zabawy potrzebna 
będzie chustka/ opaska, którą można nałożyć na oczy.  
Rodzic w tej zabawie będzie lisem, ale z zamkniętymi oczami☺ Na hasło 
Rodzica : LIS W KURNIKU -dziecko-kura zaczyna uciekać przed lisem. 
Zabawa trwa do momentu, aż kura nie zostanie złapana, a kiedy to się 
stanie- zamiana !☺ Uwaga na meble !  

4. Zagadka na dziś:  

Wiosną jest zielone, potem w słońcu żółknie. Jesienią szarzeje, 

zimą jest bialutkie (pole) 

5. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem ziemniaka.  
• Ziemniaki świetnie zastępują piłki i mogą być ciekawym urozmaiceniem zabaw 
ruchowych. 

Wśród konkurencji sprawnościowych, dzieciom na pewno spodoba się: -rzut 
ziemniakiem do koszyka (każdy zawodnik ma 2 rzuty),  
-żonglerka dwoma ziemniakami, 

• Turlanie ziemniakiem- spróbuj poturlać ziemniaka. Jest to świetna alternatywa 
dla „Piłki zmyłki” ☺ 

POPOŁUDNIE: 

Popołudniowe zadanie dla Odkrywców to.... 

1. Stempelki z ziemniaków : 

• Czego potrzebujemy?  
Ziemniaki, kartkę, farby, pędzle, metolowe foremki do ciasta, nóż  

• Jak to zrobić?  
Aby zrobić kolorowe stemple na papierze z wykorzystaniem ziemniaka, 
przetnij go na pół. Poproś rodziców, aby za pomocą metalowych foremek 
do ciasta i noża wycięli wybrane kształty. Zamocz w farbie i stempluj do 
woli. Na pewno będziecie zachwyceni. W ten sposób możecie ozdobić 



prezenty, ściereczki kuchenne czy ubrania dla maskotek lub lalek.  
A czy wiecie gdzie rosną ziemniaki?  
foto . polki.pl  

2. Jeż z ziemniaka: Zachęcamy także do wykonania jeża w domu 

• Co potrzebujemy?  
Ziemniaki, wykałaczki, goździki, ziarnka pieprzu  

• Jak to zrobić?  
Wystarczy wbić sporą ilość wykałaczek w ziemniaka, z pieprzu zrobić 
oczy, a goździk to będzie nos☺ Wykonanie dziecinnie proste, zobacz efekt 
tej zabawy na załączonym zdjęciu.  

 



foto . polki.pl 


