
PRACA ROLNIKA



Tre  ś  ci zaplanowane do realizacji w środę  14.04.2021 r.

Temat dnia: Wiejskie produkty

Cele ogólne:
 kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych 
 rozwijanie sprawności fizycznej
 kształtowanie umiejętności arytmetycznych
 ćwiczenie umiejętności rozpoznawania liter
 ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania

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. Zabawa logopedyczna z kawałkiem chleba – usprawnianie 
aparatu mowy. Dziecko dostaje kawałek chleba ze skórką. Przeżuwa, 
mlaska, gryzie skórkę, oblizuje się itp.

5. Słuchanie wiersza E. Stadtmüller pt. „Śniadanie”

Jedźmy na wieś – daję słowo,

że tam można podjeść zdrowo.

Już od rana białą rzeką

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


wyśmienite płynie mleko.

Płynie do nas wprost od krowy,

serek z niego będzie zdrowy.

Kura chwali się od rana:

– Zniosłam jajko, proszę pana!

Proszę spojrzeć – to nie bajka.

Wprost od kury są te jajka!

Jeszcze tylko kromka chleba

i do szczęścia nic nie trzeba.

Rozmowa na temat wiersza:
 Dlaczego warto pojechać na wieś?
 Czym chwaliła się kura?
 Jakie inne zwierzęta można spotkać na wiejskim podwórku?

6. Film edukacyjny- Zwierzęta na wsi część 2 (gdzie mieszkają, co 
jedzą, co nam dają, zadania)

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4

Rozmowa Rodzica na temat korzyści wynikających z hodowli zwierząt 
wiejskich.

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4






7. Zapoznanie z piosenką „Co nam dają zwierzęta”.

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4
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9. „Rozwijam się jak kwiat” – zabawa ruchowa. Dziecko leży na 
plecach. Kolana ma przyciągnięte do brzucha, ramiona skrzyżowane 
na klatce piersiowej. Rodzic snuje opowieść o rozwijającym się 
kwiatku, który rozchyla płatki do słońca. Zadaniem dziecka jest 
powolne wyprostowanie nóg i ramion i położenie ich na podłodze. 
Rodzic zachęca, by robić to jak najwolniej. Jeśli dziecko sprawnie 
wykonuje ćwiczenie, może dodatkowo podnieść głowę i powoli ją 
opuszczać.

10. Praca z KP3.46b – czytanie sylab i pisanie utworzonych z 
nich wyrazów. 

11. Praca z KP3.46a – zapisywanie i rozwiązywanie działań 
arytmetycznych, dodawanie w zakresie 10. 

12. Karta pracy 2



Propozycja pracy plastycznej

źródło: Internet


