TEMAT TYGODNIA: PRACA ROLNIKA
06. 04.2021 r – 09.04.2021r
Dziecko – potrafi :
wypowiada się na temat bezpiecznego zachowania na wsi;
wypowiada się na temat pracy w gospodarstwie;
odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza;
łączy rysunek zwierzęcia z pożywieniem
zakłada własną hodowlę rośliny według instrukcji
wypowiada się na temat pracy rolnika w poszczególnych porach roku;
wspólnie z innymi rysuje dążąc do efektu końcowego;
rysuje elementy wskazane przez N. prawidłowo trzymając kredki;
utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
przelicza i porównuje liczebności zbiorów, dodaje elementy;

Wtorek-„Z wizytą u babci i dziadka na wsi”
1.Rozmowa na temat bezpieczeństwa na wsi oraz obowiązków związanych z posiadaniem
zwierząt na podstawie doświadczeń dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=8Y5sHcf_JmY- Bezpieczeństwo dzieci na wsi
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U- zwierzę na wsi
Rodzic zadaje dzieciom pytani np. Jakie zwierzęta można spotkać na wsi?
Na co trzeba zwracać uwagę, gdy podchodzi się do zwierząt?
Czy można podchodzić do zwierząt, których się nie zna?
Czy można podchodzić do zwierząt od tyłu?
Czy miałeś kiedyś jakąś przygodę związaną ze zwierzętami na wsi?
Przy rozmowie rodzic może wykorzystać obrazki wsi i zwierząt gospodarskich.
2. Dziecko wspólnie z rodzicem słucha piosenki „Jarzynowy wóz” i odpowiada na pytania
do jej treści.
Jarzynowy wóz sł. Maria Szypowska, muz. Edward Pałłasz
https://www.youtube.com/watch?v=Ka2aezmtr90
Ref.: Jechał, jechał wóz, smaczne rzeczy wiózł, tur, tur, tur, turkotał, smaczne rzeczy wiózł.
Tu marchew czerwona, kapusta zielona, rzodkiewek różowe kuleczki, w słonecznym kolorze
słonecznik.
Ref.: Jechał, jechał wóz…
Tu strączki fasoli i bobu do woli, szpinaku zielona tam fura, i burak pąsowy jak burak.

Ref.: Jechał, jechał wóz…
Omówienie treści piosenki. Rodzic zadaje dziecku pytania: Co wiózł wóz? Jak możemy to
nazwać jednym słowem? – Nauka piosenki.

3. Czym nakarmię kota, a czym konia?”
– pogadanka na temat pożywienia dla zwierząt, rodzic pyta dziecko: O czym trzeba pamiętać,
gdy ma się zwierzę? (dziecko podaję swoje pomysły, Rodzic nakierowuje wypowiedzi dziecka
tak, aby padła odpowiedź, że najważniejsze jest odpowiednie pożywienie) Czy wszystkie
zwierzęta możemy karmić w ten sam sposób?
Wierszyk na dziś
Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował Helena Bechlerowa
To jest Filik – kotek bury. Ma wąsiki i pazury.
Dobry jest ten kotek Filik: chce, by wszyscy mleko pili.
Stanął Filik przy kurniku. – Czy chcesz mleka, koguciku?
Lecz kogucik z kurką czarną na śniadanie jedli ziarno
Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą ziarno? (kury, indyki, kaczki, gęsi)
Koło żłobu stoi konik. Filik ładnie się ukłonił. – Lubisz mleko?
– Nie, ja rano smaczny owies jem i siano.
Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą siano? (krowy, kozy, owce, konie)
Do królika kotek podszedł. – Pij, pij mleczko, bardzo proszę!
Ale królik siadł pod drzewkiem: chrupu, chrupu – gryzł marchewkę.
Rodzic pyta: Jakie zwierzęta jedzą marchewkę? ( króliki, krowy, konie, kozy)

4. Przypominam o systematycznym stosowaniu zabiegów higienicznych
https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

Środa-SIEJEMY RZEŻUCHĘ

1.Przypomnienie piosenki „Stary Donald farmę miał”
https://www.youtube.com/watch?v=XQRHDliey4c
2.„Moja uprawa” – zasianie rzeżuchy. (Opcjonalne)
Rodzic tłumaczy dziecku: Dzisiaj założymy swoje własne uprawy rzeżuchy. Będziemy
dokładnie obserwować, jak z nasiona wyrastają małe korzonki. Następnie zobaczycie zielone
kiełki. Dziecko ma plastikowy talerzyk, kawałek waty i pół kubeczka wody. Dziecko układa
grubą warstwę waty na talerzu. Rodzic podchodzi do dziecka i nasypuje na dłoń nasiona
rzeżuchy, dziecko zasieje równomiernie na wacie, następnie podlewają wodą z kubeczka i
ustawiają swoje uprawy na parapecie. Każdego dnia dziecko podlewa i obserwuje zmiany.
Jeśli nie mamy nasion rzeżuchy, lub już posialiśmy na Święta proponujemy obejrzenie
krótkiego filmu pokazującego proces siania i wzrostu rzeżuchy.
https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34
3. Zestaw ćwiczeń ruchowych.
„Maszyny rolnicze” – dziecko zatrzymuje się. Na sygnał rodzica np. traktor, kombajn, wóz z
koniem, dzieci głosem i ruchem naśladuje maszyny rolnicze.
„Bocian” – dziecko chodzi po obwodzie koła, podnosząc wysoko kolana i klaszcząc w dłonie,
ręce mają wyprostowane. Podczas wykonywania tych gestów dziecko mówi kle, kle…
„Berek kucany” – dziecko porusza się w dowolny sposób po pokoju w rytm muzyki. Gdy
tamburyn milknie, dziecko przykuca. Zabawę należy powtórzyć kilkakrotnie.

4. „Wymarzony ogródek” – wykonanie makiety z plasteliny/papieru
kolorowego. (Opcjonalnie)
Rodzic wspólnie z dzieckiem wymienia elementy, jakie mogą znajdować się w ogródku
(trawa, kwiaty, krzewy, drzewa). Na tekturowej podkładce rodzic wspólnie z dzieckiem
tworzy własną kompozycję ogrodu wykorzystując plastelinę i kolorowy papier, szary
pokolorowany papier oraz materiały przyrodnicze (np. gałązki) . Pracę można zrobić również
w formie obrazka; przyklejając kwiaty, trawę i zwierzęta na kartce papieru.

Czwartek-PIECZEMY CHLEB!

1. Na początek proponuje krótki film dla dzieci jak powstaje chleb
https://www.youtube.com/watch?v=kWq3VMWJ9MA
2. W dniu dzisiejszym mamy propozycję dla Rodziców, aby włączyli swoje pociechy do
wspólnej zabawy w kuchni, ponieważ nic tak nie cieszy dzieci jak praktyczne działanie i
możliwość pomagania rodzicom.
Poniżej znajdą Państwo przepis na pyszny chleb, ale można oczywiście skorzystać z innego.

Składniki na 1 chleb:
450 g mąki pszennej
450 ml ciepłej wody
7 g drożdży instant
1/4 szklanki pestek słonecznika
1 łyżeczka cukru lub łyżka miodu
1 łyżeczka soli

Przygotowanie chleba jest bardzo proste. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą, aż się
połączą w jednolitą konsystencję. Jeśli masa jest bardzo gęsta, dolewamy jeszcze trochę
wody. Przygotowane ciasto pozostawiamy na 15 minut w misce, żeby odpoczęło, a następnie
przelewamy do keksówki/formy wysmarowanej olejem. Wyrównujemy ciasto łyżka,
obsypujemy pestkami słonecznika i przykrywamy ściereczką. Pozostawiamy do wyrośnięcia.
W tym czasie włączamy już piekarnik i ustawiamy temperaturę 180 st.C. Chleb rośnie szybko
i gdy widzimy, że podwoił swoją objętość wstawiamy do piekarnika. Pieczemy 55-60 minut.
Po tym czasie delikatnie wyjmujemy chlebek z foremki i studzimy na kratce. Żeby nie był
zbity, kroimy dopiero po ostygnięciu.

3. Do pośpiewania proponujemy dziś piosenkę „Mało nas do pieczenia chleba”
https://www.youtube.com/watch?v=YC-pDKWLRKw
4. Ćwiczenia warg
-rozchylanie warg jak w uśmiechu – wargi płaskie, przylegają do zębów (zęby widoczne); rozciąganie warg do uśmiechu i wymawianie głoski „i”;
-pokazywanie szerokiego uśmiechu, a następnie ściąganie ust, jak przy głosce „u”.
-naprzemienny uśmiech z pokazywaniem zębów, a następnie zasłanianiem ich wargami;
-układanie ust do uśmiechu i powrót do pozycji neutralnej;
-wydawanie odgłosów z rozciągniętymi kącikami ust:
kozy – me, me;
barana – be, be;
kurczątka – pi, pi;
śmiechu – hi, hi;
straży pożarnej – eo,eo,eo
-przeciągłe wymawianie iii iii
- nucenie (mruczenie) ulubionych piosenek ze złączonymi wargami,
5. Ćwiczenia oddechowe:
-dmuchanie na chorągiewki lub chusteczki
-„tańczący płomyczek” – dmuchanie na płomień świecy w odległości niepozwalającej
zdmuchnąć płomyka, lecz wyginać go;
-„mecz piłkarski” – przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej do osoby siedzącej na
przeciwko;
6. Ćwiczenia motoryki małej:
- przewlekanie wełny, sznurka przez oczka w durszlaku,
- odrysowywanie dłoni, klocków, foremek do ciasta,
- malowanie palcami z użyciem farby,
- wycinanie nożyczkami,

7. Na zakończenie przypominamy piosenkę "Jarzynowy wóz”

Piątek- ,,Jakie maszyny pomagają rolnikowi”

Drodzy Rodzice porozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat maszyn rolniczych i urządzeń,
które pomagają rolnikowi w jego codziennej, ciężkiej pracy (kombajn, traktor, prasa belująca,
pług, siewnik). Jeśli mają Państwo zdjęcia i książeczki na ten temat można je wykorzystać,
jeśli nie pokazujemy dziecku zamieszczone w załączniku obrazki, jak również oglądamy filmik
animowany na youtube odnośnie maszyn rolniczych.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=527&v=FNvZVvk0eZE&feature=emb_title
1. Rodzic może zapytać dziecko: Jakie zna maszyny i urządzenia, które pomagają rolnikowi
w jego ciężkiej pracy?
Rodzic może pokazać zdjęcia (pliki na dole strony), wśród zdjęć m.in. traktor, kombajn
zbożowy, silos, prasa belująca, pług, siewnik.
Rodzic może również opowiedzieć o maszynach rolniczych na podstawie poniższych
informacji:
Kombajn zbożowy – jest maszyną, która ścina zboże, młóci je (czyli oddziela ziarno od
kłosów). Na polu kombajn zostawia słomę, a ziarna zbóż zbiera i przesypuje do zbiornika
przygotowanego przez rolnika.
Silos – to zbiornik do przechowywania ziarna, jednak zanim ono tam trafi, musi być bardzo
dokładnie wysuszone, bo inaczej szybko zapleśnieje.
Traktor – jest maszyną wielofunkcyjną. Po podłączeniu do niego innych urządzeń można go
wykorzystywać przy różnych pracach.
Prasa belująca – służy do zbierania siana z pola i zwijania go w bele.
Pług – narzędzie do przekopywania ziemi po zimie, aby nie była zbyt twarda. Pług
przygotowuje ją tak, aby można było w niej zasiać nowe nasiona.
Siewnik – maszyna do rozsiewania ziarna po polu
2. Zabawa plastyczna.
Zachęcam do zrobienia traktora z kolorowego papieru oraz rolki po papierze
toaletowym. Świetnie się tutaj sprawdzą pudełka np. po herbacie, ciastkach, kółka można
zrobić z nakrętek od butelek

.

3. Po zabawach plastycznych oczywiście myjemy ręce.
https://www.youtube.com/watch?v=tsOSe_S6kG0

ZABAWY NA DZIŚ
1. Zabawa ruchowa. „Taczki”
Należy dobrać się w pary. Dziecko staje w klęku podpartym obiema rękami, druga osoba- z
tyłu i chwyta je za nogi- tak powstaje taczka. Taczki „jeżdżą ” po całym pomieszczeniu. Jeżeli
jest to możliwe- następuje zmiana.

2. „Policz i zrób tyle”- zabawa matematyczno-ruchowa.
Należy przygotować kartoniki z oczkami, jak na kostce do gry. Dziecko porusza się po
pomieszczeniu, zgodnie z rytmem wystukiwanym przez osobę prowadzącą. Na przerwę w
muzyce, prowadzący pokazuje dwa kartoniki i prosi dziecko, aby przeliczyło oczka na
kartonikach i zrobiło np. tyle samo pajacyków, przysiadów lub podskoków.

3. „Nosimy worki”- zabawa ruchowa twórcza.
Dziecko naśladuje przenoszenie worków z jednej strony pomieszczenia na drugą stronę.
Rodzic zmienia polecenia: lekkie- ciężkie worki. Dziecko stara się odzwierciedlić swoim
ruchem przenoszony ciężar.

4. „Traktory”- gimnastyka buzi i języka.
Dziecko czubkiem języka dotyka do górnego podniebienia, wprowadza język w drgania,
naśladuję odgłos wydawany przez traktor.

Czekam z niecierpliwością na zdjęcia Waszych pięknych prac!
Życzymy miłej zabawy

