
WTOREK 6 KWIECIEŃ

TEMATYKA TYGODNIA: PRACA ROLNIKA

TEMAT DNIA: DZIEŃ W GOSPODARSTWIE

Witajcie Kochane dzieci po świątecznej przerwie Mamy nadzieje, że zajączek

wielkanocny Was odwiedził i zostawił małe co nie co Czas zabrać się do pracy

w tym tygodniu utrwalimy pracę rolnika

Zadanie 1.

Zaczynamy od krótkiej gimnastyki – każde ćwiczenie wykonaj 10 razy (załączniki)



Zadanie 2.

A teraz czas na ćwiczenia logopedyczne:



Zadanie 3.

A to zadania dla Was:
„Szukam mamy”- zabawa wzrokowo-słuchowa; przyjrzyj i przysłuchaj się uważnie jak
nazywają się zwierzęta dorosłe i ich dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c

Zadanie 4.

Wykonaj Kartę Pracy nr 44a i b – łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego samego
gatunku– przeliczanie figur, odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkiem;

Zadanie 5.

Wysłuchanie wiersza pt. „Wspólna praca” L. Wiszniewskiego – rozmowa kierowana
pytaniami;
„Wspólna praca” L. Wiszniewski
Kwaknął kaczor raz i drugi:
– Na podwórku widzę pługi…
Kwa, kwa! Wróbel siedzi na stodole:

– Już gospodarz jedzie w pole…

Ćwir, ćwir! Zając przysiadł na ugorze:
– Już gospodarz w polu orze…
Hop, hop! Na płoteczku kogut pieje:
– Już gospodarz w polu sieje…
Ko, ko! Na topoli kraczą wrony:
– Już koniki ciągną brony…
Kra, kra! Teraz krzyczą wszyscy razem:
– Oraliśmy z gospodarzem…
Hej! hej!

• Czy zrozumieliście wszystkie słowa użyte w wierszu? wyjaśnienie dzieciom terminów: ugór,
orka, brona;
• Czy zapamiętaliście jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?
• Co robiły zwierzęta i o czym opowiadały?

Ugór: pole wyłączone z rolniczego użytkowania na okres 1–2 lat, na którym
wykonywana jest odpowiednia pielęgnacja mechaniczna, chemiczna lub pole
niepielęgnowane zarastające samoistnie chwastami.

Orka: uprawka pola wykonywana pługami aby pokruszyć warstwę uprawną roli.



Brona: narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli. Stosowane najczęściej
po orce do rozdrabniania roli.

Zadanie 6

Wykonaj Kartę Pracy cz3. 46a – rozwiązywanie działań arytmetycznych, dodawanie w
zakresie 10;

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI NA POPOŁUDNIA

Zadanie 1.

Poćwicz dodawanie w zakresie 10, a następnie wykonaj:
https://view.genial.ly/5e80f4b05ad5150d93dd48a6

Zadanie 2.

Jakie są rośliny uprawne-film edukacyjny;
https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM

Zadanie 4.

Wykonaj Kartę Pracy cz3. 46b –czytanie sylab i pisanie utworzonych z nich wyrazów;


