
PRACA ROLNIKA



Tre  ś  ci zaplanowane do realizacji we wtorek  13.04.2021 r.

Temat dnia: Na polu
 kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
 doskonalenie techniki wycinania
 rozwijanie słuchu fonematycznego
 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

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. „Wspólna praca” – słuchanie wiersza, ilustrowanie go sylwetami
(kaczor, wróbel, zając, kogut, wrony, konie )

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




Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza: 

 Czy zrozumiałeś wszystkie słowa użyte w wierszu? 
 Rodzic wyjaśnia, co to jest pług, ugór, orka, brona. 
 Czy zapamiętałeś jakie zwierzęta występowały w wierszu? 
 Co robiły i o czym opowiadały? 
 Rodzic zachęca dziecko do tworzenia zdań z niektórymi słowami 

użytymi w wierszu. Dziecko przelicza słowa w zdaniach i na palcach
pokazuje ich liczbę. 

5. „Dlaczego rośliny rosną?” – burza pomysłów podsumowana w 
formie pracy plastycznej. 

Rodzic daje dziecku arkusz szarego papieru i prosi, żeby dziecko  
zastanowiło się, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć i się rozwijać. 
Spróbuj zrobić plakat, który pokaże to w zrozumiały sposób. Możesz 
korzystać ze wszystkich przyborów dostępnych w domu. Możesz 
tworzyć ilustracje, rysować i pisać wyrazy. . Podczas pracy dziecka 
Rodzic służy radą, pomocą i udziela wskazówek. Po upływie 
ustalonego czasu Rodzic prosi dziecko o omówienie swojej pracy. 
Rodzic kieruje rozmową w taki sposób, by zaznaczyć wyraźnie 
wszystkie czynniki, których rośliny potrzebują do wzrostu.

6. Animowany film edukacyjny „Czego potrzebują ROŚLINY? Jak 
rosną, kwitną i owocują?”

https://www.youtube.com/watch?v=koVl4AFn3Js

7. Praca z KP3.45a – przypomnienie cyklu rozwoju roślin, zaznaczenie 
kolejności, rysowanie po śladzie pędów fasoli. 

8. Praca z KP3.45b – rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie 
warzyw i owoców 

9. „Zakładamy uprawę ziół” – zabawa badawcza. 
Dziecko odpowiada na pytanie, jakie rośliny może uprawiać rolnik oraz 

co można zrobić z tych roślin. Rodzic pyta dziecko, co to są zioła, jak 
wyglądają, co czego można je wykorzystać. Zaprasza dziecko do 
założenia uprawy ziół. Na podstawie plakatu wykonanego w 
poprzedniej zabawie prosi  dziecko o przypomnienie, czego rośliny 
potrzebują do wzrostu i rozwoju. Dziecko  wysiewa nasiona ziół do 
doniczek i podlewa je.

https://www.youtube.com/watch?v=koVl4AFn3Js


10. Utrwalenie cyklu rozwoju fasoli na podstawie ilustracji


	https://www.youtube.com/watch?v=koVl4AFn3Js

