
PRACA ROLNIKA



Tre  ś  ci zaplanowane do realizacji w czwartek  15.04.2021 r.

Temat dnia: Maszyny rolnicze

Cele ogólne:
 kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 rozbudzanie zainteresowań technicznych 
 rozwijanie sprawności fizycznej

1. Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe:
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
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

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. „Co to jest farma?” 

Rodzic rozmawia z dzieckiem: 

 Co to jest farma? 
 Czym zajmuje się rolnik? 
 Jakie znaczenie ma praca rolnika dla osób mieszkających w mieście?
 Jakie obowiązki ma hodowca zwierząt, jak się nimi opiekuje? 
 Co robi rolnik rano, w południe, a co wieczorem? 
 Co jedzą zwierzęta hodowane w gospodarstwie? 

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. Przypomnienie piosenki „Rolnik sam w dolinie”

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U

6. „Maszyny rolnicze”− 

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia przedstawiające różne maszyny i 
narzędzia rolnicze, wykorzystywane w gospodarstwie. Dziecko dzieli 
ich nazwy na sylaby, następnie na głoski, oznacza pierwszą i ostatnią 
głoskę w wyrazie. 

Następnie Rodzic pyta: 
 Jakich maszyn potrzebuje rolnik podczas swojej pracy? 
 Do jakich czynności wykorzystuje te maszyny i narzędzia? 
 Gdzie rolnik zwozi zboże? 

pług

 

opryskiwacz



sadzarka

traktor

kombajn

brona 
talerzowa



grabie

motyka

szpadel



7. Film edukacyjny „Jak powstaje chleb? i „Wizyta w piekarni”

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A

https://www.youtube.com/watch?v=kPhS_7ZgvoA

8. Praca z KP3.47a – układanie historyjki obrazkowej o powstawaniu 
chleba, numerowanie kolejnych obrazków, rysowanie ostatniego 
elementu historyjki. 

9. „Skąd się bierze chleb?” – pogadanka na temat różnych rodzajów 
mąki, z której pozyskuje się produkty piekarskie. 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 
 Skąd się bierze chleb? 
 Czy wszystkie rodzaje pieczywa, są zrobione z mąki pszennej? 
 Z czego wytwarza się to pieczywo? 
 Jakie rodzaje mąki jeszcze wyróżniamy? (ziemniaczana, żytnia, razowa,

kukurydziana, jaglana, lniana). 

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A


10. Zapoznanie ze słowami piosenki „W poniedziałek rano 
kosił ojciec siano”

11. Propozycja pracy plastycznej

https://www.youtube.com/watch?v=I1l7WUuO_uw





12. Jaskółeczki, dziś proszę Was o zapisanie następujących 
wyrazów do zeszytu: 

motyka, 
kombajn, 
grabie
brona, 
traktor, 
pług, 
siano

Dziękuję :)



13. Kolorowanka matematyczna 



14. Karta  pracy utrwalająca kształt poznanej litery

źródło pomocy: Internet


