
Temat tygodnia: Praca rolnika

Temat dnia: Maszyny rolnicze

Zad.1.
„Co to jest farma?” – rozmowa z dzieckiem. Rodzic rozmawia z dzieckiem zadając mu pytania:

• 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?

Zad.2.
„Rolnik sam w dolinie” – zabawa z rodzicem, domownikami do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=fnXMYTQehn4&feature=emb_logo
źródło : www.youtube.com

Rolnik sam w dolinie - sł. i muz. tradycyjne

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie.
Hejże, hejże, hejże ha, rolnik sam w dolinie. × 2
Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę,
Hejże, hejże, hejże ha, rolnik bierze żonę. × 2
Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko.
Hejże, hejże, hejże ha, żona bierze dziecko. × 2
Dziecko bierze nianię, dziecko bierze nianię.
Hejże, hejże, hejże ha, dziecko bierze nianię. × 2
Niania bierze kotka, niania bierze kotka.
Hejże, hejże, hejże ha, niania bierze kotka. × 2
Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę.
Hejże, hejże, hejże ha, kotek bierze myszkę. × 2
Myszka bierze serek, myszka bierze serek.
Hejże, hejże, hejże ha, myszka bierze serek. × 2
Ser zostaje w kole, bo nie umiał w szkole.
Tabliczki mnożenia, ani podzielenia. × 2

Zad.3.

Prace w polu na wsi - Maszyny i narzędzia rolnicze – film edukacyjny dla dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc
źródło : www.youtube.com

Jakie maszyny i urządzenia pomagają rolnikowi? – rozmowa na temat pracy rolnika na podstawie 
obejrzanego filmu .

Zad.4.
„Różne zboża” –  Dziecko przez chwilę uważnie ogląda ilustracje KZ s. 62–63.
Zastanawia się, co jest na nich przedstawione. Na podstawie ilustracji opowiada, czym różnią się od
siebie różne zboża i jakie mają cechy podobne. Wspólnie z rodzicem zastanawiają się, do czego 
wykorzystuje się zboża. Rodzic zachęca dzieci, by spróbowały przeczytać tekst w KZ s. 63. 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&amp;v=fnXMYTQehn4&amp;feature=emb_logo


 Zad.5.
Praca z KP3.47a – układanie historyjki obrazkowej o powstawaniu chleba, numerowanie kolejnych 
obrazków, rysowanie ostatniego elementu historyjki. • KP3, ołówek, kredki .

Zad. 6.
„W poniedziałek rano kosił ojciec siano” – zabawa ruchowa. Dziecko, które jest „ojcem”, wykonuje
gesty odpowiednie do słów piosenki. Pozostali domownicy w takt melodii naśladują jego ruchy.

„W poniedziałek rano kosił ojciec siano” - sł. i muz. tradycyjne
/Błękitne Obłoczki /
https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs

źródło : www.youtube.com

1. W poniedziałek rano,
kosił ojciec siano,
Kosił ojciec, kosił ja,
kosiliśmy obydwa.
2. A we wtorek rano
Grabił ojciec siano,
Grabił ojciec, grabił ja,
Grabiliśmy obydwa.
3. A we środę rano
Suszył ojciec siano,
Suszył ojciec, suszył ja,
Suszyliśmy obydwa.
4. A we czwartek rano
Zwoził ojciec siano,
Zwoził ojciec, zwoził ja,
Zwoziliśmy obydwa.
5. A zaś w piątek rano
Sprzedał ojciec siano,
Sprzedał ojciec, sprzedał ja,
Sprzedaliśmy obydwa.
6. A w sobotę rano
Stracił ojciec siano,
Stracił ojciec, stracił ja
Straciliśmy obydwa.
7. A w niedzielę z rana
Już nie było siana,
Płakał ojciec, płakał ja,
Płakaliśmy obydwa.

Przy okazji tej zabawy wraz z rodzicem dzieci utrwalają dni tygodnia i miesiące. Mogą określać: ile
ich jest; co jest np. po czwartku, przed niedzielą, który z kolei jest wtorek i tak samo z miesiącami.

Zad.7.
„Maszyna przyszłości” – zabawa plastyczna, rysowanie maszyny przyszłości, która ułatwi 
rolnikom prace na polu. 

*  Wszystkie  materiały  i  linki  w  prezentowanych  materiałach  zamieszczone  są  w  celach
edukacyjnych, a nie zarobkowych.

https://www.youtube.com/watch?v=eyXUmg5UdSs
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