
PRACA ROLNIKA



Tre  ś  ci zaplanowane do realizacji w poniedziałek  12.04.2021 r.

Temat dnia: Dzień w gospodarstwie
 kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
 doskonalenie techniki wycinania
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 ćwiczenie umiejętności odróżniania świata realnego od fikcji 
 doskonalenie spostrzegawczości

1. Poranne ćwiczenia: 
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE   
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI   
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w   
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

2. Powitanka 
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych:
- wdrażanie do dokładnego mycia rąk
- codzienna higiena jamy ustnej

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

4. Zabawy ruchowe:

. „Nie wpadnij do kałuży” – Rodzic rozkłada na podłodze w niewielkich 
odległościach od siebie pętle z szarf/szalików. Dziecko przeskakuje z 
pętli do pętli tak, jakby skakało po kamieniach między kałużami. 

. „Obserwujemy bociana” – dziecko kładzie się na brzuchu, nogi trzyma 
na podłodze, z palców robi „lornetkę”, podnosi łokcie i udaje, że 
obserwuje bociana spacerującego po łące. 

. „Wąchamy kwiaty” – Dziecko leży na podłodze w dowolnej pozycji i 
wdycha powietrze wolno i spokojnie nosem, a wydycha ustami. 

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


5. „Wiejskie odgłosy” – dziecko odsłuchuje przygotowane  nagrania z 
odgłosami z wiejskiej zagrody.

https://www.youtube.com/watch?v=WEZw-Zo-_vQ

Rodzic prosi, by dziecko zastanowiło się, skąd mogą pochodzić podobne
dźwięki: 

Jak myślisz, skąd pochodziły odgłosy? 
Co słyszałaś/łeś? 
Po czym poznałaś/łeś skąd pochodzą odgłosy? 

Następnie Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat doświadczeń 
związanych z przebywaniem na wsi: 

 Czy byłaś/łeś na wiejskim podwórku?
 Co możesz powiedzieć o wsi? 
 Co widziałaś/łeś? Co zapamiętałaś/łeś? 
 Co ci się podobało? 
 Czego jeszcze chciałbyś/chciałabyś się dowiedzieć o życiu na wsi? 

6. „Rozmowy zwierząt” – dziecko słucha recytacji wiersza i wykonuje 
ćwiczenia logopedyczne – naśladuje odgłosy zwierząt. 

Rozmowy zwierząt 
Barbara Kosowska 

Mu, Mu, Mu, tak krowa muczy 
Kto Cię krowo tak nauczył? 
Nikt nie uczył mnie muczenia 
Mówię Mu od urodzenia, 
A ponadto daję słowo 
Jestem bardzo mleczną krową 
Baran do owcy mówi: beee 
Czego baran od niej chce? 
Powiedz owco ma kochana 
Ile mleka dałaś z rana? 
Dałam dzisiaj dużo mleka 
Teraz na mnie fryzjer czeka 
Kukuryku, kukuryku 
Co się dzieje w tym kurniku? 
Kura jaja wysiaduje, 



Kogut z dumą spaceruje, 
Bo za chwilę już na świecie 
Ma pojawić się ich dziecię. 
Źrebię w stajni mamy szuka 
Rży, kopytkiem w ziemię stuka 
Gdzie ta mama się podziała? 
Pewnie z tatą w świat pognała 
Klacz i ogier wnet wrócili, 
Na wyścigach konnych byli. 
Tak zwierzęta rozmawiają 
One też swój język mają. 
To jest język zagrodowy 
Kury, owcy czy też krowy. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza: 
                                                              

 Jakie zwierzęta występowały w wierszu? 
 O czym rozmawiały zwierzęta? 
 Czy zwierzęta rzeczywiście mogą ze sobą rozmawiać? 
 Do czego służą wydawane przez nie odgłosy? 

Następnie Rodzic prosi, aby dziecko spróbowało naśladować odgłosy 
zwierząt, 

np. Spróbuj  wydać odgłos jagnięcia, które zobaczyło wilka, bardzo się boi i 
przywołuje owcę. 
Spróbuj przedstawić krowę, która jest bardzo głodna i przywołuje 
gospodarza. 

7. „Zwierzęta w zagrodzie” – praca plastyczna. Rodzic przygotowuje 
duże szablony zwierząt gospodarskich wycięte ze sztywnego kartonu.
Każdy szablon ma nacięcia u dołu oraz wsuwane podstawki, które 
wsunięte krzyżowo w nacięcia szablonów utrzymują szablon w 
pionie. Dziecko ozdabia szablony np. kolorowym papierem, płatkami 
kosmetycznymi, watą, ścinkami włóczki, tkanin itp. Dziecko tworzy 
gospodarstwo, z klocków buduje zagrody dla poszczególnych 
rodzajów zwierząt. 



8. Praca z KP3.44a – łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego 
samego gatunku. 

9. Praca z KP3.44b – przeliczanie figur, zabawy ruchowo-słuchowe, 
odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkiem. 

10. Praca z KP3.48a – kącik grafomotoryczny, pisanie nazw 
zwierząt po śladzie. 

11. Znajdź kury na poniższej ilustracji. Pokoloruj obrazek.





12. Kochane Jaskółki, zapiszcie w swoich zeszytach 
następujące wyrazy:

na wsi, kura, krowa, rolnik, 
kogut, indyk, koza, pies, kot, 
owca


