
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, 

Zapraszamy Was w kolejną podróż. W tym tygodniu zabierzemy Was na wieś, gdzie poznamy pracę 

rolnika. Zapoznamy się z maszynami rolniczymi, wspólnie pośpiewamy, poznamy etapy powstawania 

chleba oraz dowiemy się, jak ważna dla człowieka jest praca pszczół. Zapraszamy! :) 

  

 

 

Termin: 14.04. - 17.04.2020 
Temat: "Praca rolnika" 

 

 

14 kwietnia 2020 r. (wtorek) 

 

 

Cele: 

• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi. 

• Poznanie nazw i działania maszyn rolniczych. 

• Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta. 

  

1."Wiosna w polu" - film edukacyjny. 

Obejrzyjcie uważnie film i zapamiętajcie co robi rolnik wiosną na polu. 

"Wiosna w polu" 

Czy zapamiętaliście: 

• Co po kolei trzeba zrobić w polu zanim wysieje się zboże? 

• Jak nazywamy zboże zasiane jesienią? 

• Jakie mamy odmiany kapusty? 

• Ile sadzonek kapusty wyhodował dziadek? 

2. "Maszyny rolnicze" - film edukacyjny.  

Jakie mamy maszyny rolnicze i w czym pomagają rolnikom? 

"Maszyny rolnicze" 

3. "Traktor" - wirtualne puzzle.  

Spróbujcie swoich sił. 

"Traktor" 

4. "Gdzie jest kurczątko?" - zabawa matematyczna. 

https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg&fbclid=IwAR2q7EwD_Av6RfeyVVHjTzhrp2bgsAQ6nakiu-j56nEu0wKBpol-ELId14I
https://www.youtube.com/watch?v=bKuZk0rZEoc&fbclid=IwAR38jBD_2KKPXCK7WHIkksZfqK95eGyelm_z6sBpictrQI7vXUYSRHAvltU
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/pojazdy/171461-puzzle-marze%C5%84-wsi


Popatrzcie i odpowiedzcie, gdzie jest kurczątko. 

"Gdzie jest kurczątko?" 

5. "Rolnik" - piosenka. 

Zachęcamy do wspólnego śpiewania. 

"Rolnik" 

  

 

 

15 kwietnia 2020 r. (środa) 

 

 

Cele: 

• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

• Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba. 

  

1."Dźwięki wysokie i niskie" - zabawa muzyczna. 

Spróbujcie maszerować, podskakiwać i biegać odpowiednio do dźwięków muzyki. 

"Dźwięki wysokie i niskie" 

2. "Jak powstaje chleb?" - film edukacyjny. 

Odpowiedzcie na pytania: 

• Od czego zaczyna się produkcja chleba? 

• Z jakiego zboża robi się chleb? 

• Gdzie mieli się zboże na mąkę? 

• Dlaczego warto jeść chleb? 

"Jak powstaje chleb?" 

3. "Żniwa po staremu" - film edukacyjny. 

Zobaczcie jak wygląda snopowiązałka i kosiarka. Spróbujcie powiedzieć do czego służyły. 

"Żniwa po staremu" 

4. "Zwierzęta na wsi" - rozwiązywanie zagadek. 

Czy udało Wam się odgadnąć wszystkie odgłosy zwierząt?  

"Zwierzęta na wsi" 

5. "Dziadek fajną farmę miał" - wspólne śpiewanie. 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2020/04/Gdzie-jest-kurcz%C4%85tko_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0Iw20CK9Wz4&fbclid=IwAR2h9ryaq_meVQRXlAOkmYgjujjD2u04TEgcfJVXDMEapRBYzLG6KGpCpqA
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2iZA1ZqLuO_g7ekuYJSUyX58ziQVeqTcaAk1hByILH9A6MYohsAr9SOlU
https://www.youtube.com/watch?v=ywS5YL9m6pI&fbclid=IwAR3_dKVL7ts6W90ZWBJ_PpJ9mO0baWLZveH8DKHzwBOvgPPq8SVS2jqfJvw
https://www.youtube.com/watch?v=uFdSXYwRmCs&fbclid=IwAR17F5w_yWd1lk56-fLVvPwddWUWAL32G21JBaKXsW5d9elbGX2QwQ4ir6U
https://www.facebook.com/535063216943927/photos/a.891191947997717/891192117997700/?type=3&theater


Zaśpiewajcie i naśladujcie odgłosy zwierząt. 

"Dziadek fajną farmę miał" 

  

 

 

16 kwietnia 2020 r. (czwartek) 

 

 

Cele: 

• Doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej. 

• Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku. 

  

1."Krowa" - praca plastyczna. 

Potrzebne będą: 2 talerzyki papierowe, kolorowy papier, klej, nożyczki. 

"Krowa" 

2. "Kogo słyszysz?" - zagadki słuchowe. 

Czy potraficie odgadnąć czyj to głos? 

"Kogo słyszysz?" 

3. "Prawa i lewa ręka" - ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej. 

Wykonujcie ćwiczenie powoli i dokładnie. 

"Prawa i lewa ręka" 

4. "Pory roku" - film edukacyjny. 

Jakie mamy w Polsce pory roku? 

"Pory roku" 

5. "Pory roku" - piosenka. 

"Pory roku" 

  

 

 

17 kwietnia 2020 r. (piątek) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q&fbclid=IwAR3LxG7fBgJwTTfHSYioi8_OU_XMDcwP839u218CNbXbX6OkERqxNyDaryM
http://edufunkids.com/krowa-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-talerzyka/?fbclid=IwAR0Am1oEMohomIq0apoYSLawn8oCR2vbIQ2McTro__eH6_rcUGrTaCJvl3Q
https://view.genial.ly/5e9336bb124be30da536b6cc?fbclid=IwAR2VrAXGDQUgwZbNoCyK4V6tDzLkGs_yUBxxCHRrDhYbsM3b2m7YuCGA2d4
https://www.facebook.com/kinderkinesiologie.nl/videos/2321663918134540/
https://www.youtube.com/watch?v=UyjuC3w2tG0
https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk


 

Cele: 

• Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody. 

• Budowanie wiedzy dzieci na temat pszczół. 

• Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych. 

  

1. "Z kamerą wśród pszczół" - film edukacyjny. 

Obejrzycie film i odpowiedzcie na pytania: 

• Jak nazywa się dom pszczół? 

• Czym się zajmują pszczoły robotnice? 

• Jak nazywa się ulubiona roślina pszczół? 

"Z kamerą wśród pszczół" 

2. "Co szkodzi pszczołom?" - dowiecie się z kolejnego filmu. :) 

"Co szkodzi pszczołom?" 

3. "Pszczółka Maja" - taniec. 

Zaśpiewajcie i zatańczcie do piosenki, którą dobrze znacie. :) 

"Pszczółka Maja" 

4. "Kto potrafi tak jak ja?" - ćwiczenia logopedyczne. 

"Kto potrafi tak jak ja?" 

4. "Bajka o roślinach" - opowieść. 

Posłuchajcie i zapamiętajcie jakie mamy rośliny. 

"Bajka o roślinach" 

5. "Taniec zygzak" - piosenka z pokazywaniem. 

Na koniec trochę gimnastyki. ;) 

"Taniec zygzak" 

  

*Materiały do pobrania -  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c&fbclid=IwAR1rCzmxeR5vc6Nm0idTMgqDGFQtn2BpJhXr15OnFYfTDSayRKHOM-vbCSU
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg
https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
https://www.facebook.com/535063216943927/photos/a.884276358689276/884277052022540/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=WoIF1GjMLtQ
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs&fbclid=IwAR2y1j4nkg6hqRLHF4lb6taTb-SvzYfwzs3J_cDUDlY7nN_TLzWDW9liOKs

	Termin: 14.04. - 17.04.2020

