
ŚRODA 7 KWIECIEŃ

TEMATYKA TYGODNIA: PRACA ROLNIKA

TEMAT DNIA: NA POLU

Zadanie 1

A teraz gimnastyka buzi i języka z biedronką :

https://wordwall.net/pl/resource/1016515/%C4%87wiczenia-logopedyczne/gimnastyka-buzi-
i-j%C4%99zyka-z-biedronk%C4%85

Zadanie 2.

Zadania dla Was:

Rolnik sam w dolinie – zabawa do piosenki z wykorzystaniem: przytulanek, lalek lub innych
rekwizytów (zadanie dla chętnych);

https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4

Zadanie 3.

Maszyny rolnicze- zapoznaj się z maszynami rolniczymi jakie rolnik wykorzystuje w swojej
pracy – wykorzystaj do tego karty obrazkowe, a mamusia lub tatuś przeczytają Tobie do
czego służą; (fotografia przedstawiająca: prasa, traktor, kombajn, przyczepa, siewnik, pług,
opryskiwacz, sadzarka- wyjaśnienie)

Wyjaśnienie:

Prasa maszyna rolnicza do zbierania siana, słomy i zielonki. Służy do prasowania
zebranego materiału w bele lub wiązki;

Traktor to pojazd mechaniczny przeznaczony, wyłącznie lub głównie, do celów
rolniczych;

Kombajn to maszyna rolnicza przeznaczony głównie do zbioru zbóż. Kombajn jest
maszyną jednoetapową służącą do jednoczesnego koszenia, młócenia i transportu;

Przyczepa rolnicza to pojazd drogowy przeznaczony do transportu rzeczy,



przeznaczony do bycia ciągnionym przez pojazd samochodowy;

Siewnik to maszyna rolnicza służąca do wysiewu materiału siewnego, np. zbóż, traw,
kukurydzy, buraka, słonecznika, rzepaku lub czosnku;

Pług to narzędzie uprawowe do wykonywania orki;

Opryskiwacz to urządzenie do opryskiwania, stosowane przy ochronie chemicznej i
nawożeniu roślin uprawnych oraz drzew i krzewów. W podstawowej wersji składa się ze
zbiornika na ciecz roboczą, pompy oraz rozpylacza lub zestawu rozpylaczy;

Sadzarka to maszyna do mechanicznego sadzenia roślin bulwiastych, cebulowych,
rozsady oraz młodych drzewek.









Zadanie 4.

Obejrzyj uważnie film pt. „Jak powstaje chleb”.
https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA

Zadanie 5.

Wykonaj Kartę Pracy cz3.47a –układanie historyjki obrazkowej o tym, jak powstaje chleb;

Wykonaj Kartę Pracy cz3.48 a – kącik grafomotoryczny, pisanie nazw zwierząt po śladzie.



PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI NA POPOŁUDNIA

Zadanie 1.

Ćwiczenie on-line – odejmowanie w zakresie 10:
https://view.genial.ly/5e8252f5aafed90da9c71776

Zadanie 2.

Załóż hodowlę fasoli w dowolny sposób: w słoiku z wodą, w ziemi, w woreczku
strunowym. Wybór należy do Ciebie. Prowadź obserwacje przyrodnicze i uzupełnij KP3.45a.
Jeśli chcesz załóż dzienniczek obserwacji hodowli – poproś rodziców o wydrukowanie

dzienniczka lub stworzenie własnego Podziel się z nami później swoimi spostrzeżeniami

https://drive.google.com/file/d/1-4uSwOw6M4mmAjBItcc-9WatDQeKXNcC/view

Zadanie 3.

Dla chętnych wykreślanka – „zwierzęta
wiejskie”

Powodzenia!!!


