06.04.2021

Witamy Kochani w kolejnym tygodniu naszej nauki na
odległośd. Mamy nadzieję, że święta były udane,
a śmigus dyngus mokry😊

Zapraszamy do realizacji zajęd.

1. Rozwiąż zagadkę:
Bardzo ważna jego rola,
Zbiera dobre plony z pola.
Czasem jeździ też ciągnikiem.
Człowiek taki jest…
(rolnikiem)
Rozmowa na temat zagadki. Rodzic zadaje dziecku pytanie:
 Jak myślisz, o kim dzisiaj będziemy rozmawiad?
2. ,,Rolnik’’ – zabawa słownikowa
Dziecko na podstawie własnych doświadczeo odpowiada na pytania:
 Co to jest farma?
 Kto to jest rolnik?
 Czym zajmuje się rolnik?
 Czy każdy rolnik robi to samo?
 Czy hodowcy też są rolnikami?
 Jakie zwierzęta mieszkają na wsi?

Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające pracę rolnika. Dziecko udziela
odpowiedzi na pytania, które znajdują się powyżej.

Rolnicy zajmują się hodowlą zwierząt w gospodarstwie.

Praca rolnika związana jest przede wszystkim z pracą na polu. W zależności od
pory roku rolnicy obsiewają pole lub zbierają zboże.

3. ,, W zagrodzie’’ – praca z wierszem
Bożena Forma

W zagrodzie
Wstawad wszyscy wstawad,
Dzionek się zaczyna.
Słoneczko już świeci
to dobra nowina.
Gospodyni Magda
z łóżka wyskakuje.
Krząta się po domu,
czasu nie marnuje.
Już czekają kury,
Kaczki i perliczki.
Kogut, kilka gęsi,
indor i indyczki.
Gospodyni w wiadrach,
Czystą wodą niesie .
Ptactwu sypie karmę,
Głodne wszystkie przecież.

Wypuszcza z obory
krowę i barana,
niech na łące trawę
skubią już od rana.
Jak to gospodyni
dba o swą zagrodę,
zawsze bardzo chętnie
pokazad wam mogę.

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytania:
 Jak mówiono na panią rolnik w wierszu?
 Czym zajmowała się gospodyni?
4. Praca w książce str. 35 – dwiczenia grafomotoryczne
Dziecko wycina fragmenty zdjęd ze s. 51 i nakleja je we właściwe miejsca.
Opowiada, czym zajmuje się rolnik, czego używa w swojej pracy
i dlaczego praca rolnika jest ważna. Następnie koloruje na zielono
traktory skierowane w prawą stronę, a na niebiesko – skierowane w lewą
stronę.
5. ,,Praca rolnika’’ – film edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE&ab_channel=Bazylla
nd-Tractors%26Excavators

6. ,, Jakie czynności wykonuje rolnik?’’- zabawa naśladowcza
Rodzic opowiada, jakie czynności wykonuje rolnik na roli. Dziecko
naśladuje wszystkie wymienione czynności, np.:
 sianie zboża
 sadzenie warzyw
 pielenie grządek
 zbieranie owoców
 koszenie zboża

