
Propozycje zajęć z dzieckiem gr.III-30.03.2020. 

 

Drodzy Rodzice ,Kochane Dzieci. 
Witamy w kolejnym tygodniu naszej pracy. Mamy nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i cierpliwie 

czekacie na powrót do przedszkola. 

   W bieżącym tygodniu poznamy pracę rolnika-co robi, czym się zajmuje i jak bardzo ta praca jest 

nam wszystkim potrzebna. 

Prosimy rodziców ,aby przeczytali opowiadanie (poniżej) i porozmawiali ze swoimi dziećmi na jego 

temat. Możecie wyszukać ilustracje w  internecie  lub w książeczkach, które posiadacie w domu, 

dotyczące pracy w polu, zwierząt w gospodarstwie i innych prac rolnika. 

 

 

 

1.Gospodarstwo ekologiczne  
Olga Masiuk  

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 zabu-

dowaniami.  

Tup, oczywiście, wytuptał 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.  

Tup oczywiście był pierwszy.  

– Tylko uważaj, żebyś niczego nie podeptał – powiedział pan. – Musisz iść bardzo ostrożnie.  

– Na co mam uważać? – zdziwił się zając.  

– Zobacz, dopiero niektóre warzywa wychodzą z ziemi.  

Tup nachylił się. I rzeczywiście, widać było niewielkie zielone listki różnych kształtów. Małe krzaczki sałaty, 

rzodkiewki, nieśmiałe jeszcze pióropusze marchewek. Tup 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 powie-

trzem.  

– 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 Tup, zanim pani dokończyła zdanie.  

I wszyscy udali się do obory.  

– Specjalnie czekałam na was z wyprowadzeniem krów na pastwisko. Trawa jest jeszcze słabiutka, ale po-

goda piękna, więc krowy nie chcą siedzieć w oborze. Pomożecie mi – powiedziała pani.  

Szczypior, 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. Tup przytknął kromkę do nosa.  

– Znowu pięknie pachnie! – krzyknął. – Już wiem, co to znaczy ekologiczny – roześmiał się. – To znaczy, 
że pachnie. 

 



2.Możecie potem przeprowadzić pogadankę z dzieckiem na temat pożywienia dla zwierząt na podstawie 
wierszyka:”Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował”. 

 
 
 

Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował Helena Bechlerowa  

To jest Filik – kotek bury.  

Ma wąsiki i pazury.  

Dobry jest ten kotek Filik:  

chce, by wszyscy mleko pili.  

Stanął Filik przy kurniku.  

– Czy chcesz mleka, koguciku?  

Lecz kogucik z kurką czarną  

na śniadanie jedli ziarno.  

N. pyta: Jakie zwierzęta jedzą ziarno? (kury, indyki, kaczki, gęsi)  

Koło żłobu stoi konik.  

Filik ładnie się ukłonił.  

– Lubisz mleko? – Nie, ja rano  

smaczny owies jem i siano.  

N. pyta: Jakie zwierzęta jedzą siano? (krowy, kozy, owce, konie)  

Do królika kotek podszedł.  

– Pij, pij mleczko, bardzo proszę!  

Ale królik siadł pod drzewkiem:  

chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.  

N. pyta: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę? (króliki, krowy, konie, kozy) 
Przed gołąbkiem Filik staje, 
słodkie mleko mu podaje. 
– Wypij mleczko sam, Filiku, 
ja mam groszek w gołębniku. 
N. pyta: Co jedzą gołębie i inne ptaki? 
Więc do krówki poszedł kotek. 
– Czy na mleko masz ochotę? 
– Nie, Filiku, bo ja przecież 
jem zieloną trawkę w lecie. 
N. pyta: Jakie zwierzęta jedzą latem trawę? (krowy, kozy, owce, konie) 
Koło furtki kózka biała 
także mleka pić nie chciała. 
– Zabierz sobie kotku dzbanek! 
Ja jem liście kapuściane. 
N. pyta: Co jedzą kozy? (siano, marchew, kukurydzę, groch) 
Poszedł kotek do motyla 
i dzbanuszek mu nachyla. 
Ale motyl tam na łące 
pije z kwiatka sok pachnący. 
N. pyta: Co jedzą motyle? (nektar, pyłek kwiatowy, soczyste owoce , które spijają za pomocą 
trąbki) 
Teraz kotek mleko niesie 
do wiewiórki w ciemnym lesie. 
Na sosence wiewióreczka 
gryzie orzech, nie chce mleczka. 
N. pyta: Co je wiewiórka? (orzechy, ukryte w szyszkach nasiona drzew iglastych, nasiona drzew 
liściastych – żołędzie, nasiona klonu, jagody, młode pąki, grzyby) 
Wraca kotek. Koło płotka 
na ścieżynce jeża spotkał. 
Jeżyk woła go z daleka: 
– Bury kotku, daj mi mleka! 
O, bo jeże, tak, jak kotki, 
bardzo lubią mleczko słodkie. 
N. pyta: Co je jeż? (owady, dżdżownice, żaby, małe gady, młode ptaki i myszy, ptasie jaja. Piją 
mleko matki– są ssakami. Nie można jednak karmić ich krowim mlekiem – choć bardzo go lubią. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W czasie czytania wiersza lub po jego przeczytaniu zadajemy dziecku pytania dotyczące 
pokarmów dla zwierząt. 

 
3.Teraz możecie wspólnie ulepić z plasteliny wybrane zwierzątko żyjące na wsi. 


