
Poniedziałek 12.04.2021r.

Temat dnia: „Praca rolnika”

1. „Rolnik” – rozwiązywanie zagadki Arkadiusza Maćkowiaka. Spróbujcie 
odpowiedzieć.

Bardzo ważna jego rola, 

Zbiera dobre plony z pola. 

Czasem jeździ też ciągnikiem. 

Człowiek taki jest… 

Zastanówcie się, proszę i odpowiedzcie na pytania:

- Kim jest rolnik i co robi?

- Gdzie pracuje rolnik?

- Dlaczego rolnik może być dumny ze swojej pracy?

2. „Praca rolnika dawniej i dziś” .Teraz proszę zobaczcie film, dowiecie się z niego jak
wyglądała praca rolnika dawniej i dziś:

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc

- kiedy rolnikowi pracowało się łatwiej dawniej czy obecnie? Dlaczego?

- jakich maszyn używają rolnicy obecnie?

- jakich używają narzędzi?

3. Praca z książką:

- 6-latki. Karty Pracy numer 3, str.41- proszę zobaczcie obrazek przedstawiający wieś, 
znajdźcie 8 szczegółów, których nie powinno tam być. Następnie narysujcie szlaczek na 
dole strony.

- 5-latki. Praca w Kartą nr 3, strona 35 – ćwiczenia grafomotoryczne. Uwaga 
kochani!  Wycinamy fragmenty zdjęć ze strony 51 i naklejamy je we właściwe miejsca. 
Spróbujmy jeszcze raz odpowiedzcieć czym zajmuje się rolnik, czego używa w swojej 
pracy i dlaczego praca rolnika jest ważna. Następnie kolorujemy na zielono traktory 
skierowane w prawą stronę, a na niebiesko – skierowane w lewą stronę . Powodzenia ;-)

4.”Uparte kozy”- zabawa ruchowa w parach z elementem siłowania. Do zabawy 
potrzebna będzie skakanka lub sznurek. Układamy z niej na podłodze koło, do którego 
wchodzi dziecko czyli „uparta kózka”. Dziecko próbuje wyjść z koła, natomiast osoba 
towarzysząca nie pozwala mu na to – siłują się. Potem następuje zamiana ról.

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc


5. „Produkty z mleka” – zobaczcie obrazek (załącznik na stronie) i spróbujcie 
odpowiedzieć na pytanie: co można zrobić z mleka? Czy tylko to, co widzimy na 
obrazku?

6. „J jak jogurt”- wprowadzenie litery.

     Jogurt
- podzielcie wyraz „jogurt” na sylaby, ile jest sylab?

- przegłoskujcie, proszę wyraz „jogurt”, ile słyszymy głosek?

Dziś poznamy literę „J, j” zobaczcie, jak ona wygląda:



- litera  „j”  jest spółgłoską, dlatego zaznaczamy ją w kartonikiem z kolorem niebieskim.

- wymyślcie wyrazy zaczynające się głoską „j”, a także takie, w których głoska ”j” 
występuje w środku i na końcu.

- spróbujcie palcem w powietrzu napisać literkę „j” patrząc na czerwone strzałki. 
Możecie ją też napisać palcem na podłodze albo na talerzyku z mąką lub kaszką.

7. Praca z książką:

- 6-latki. Karty Pracy nr 3, str.42-43 – zobaczcie jeszcze raz jak wygląda litera ”j”, 
odczytajcie sylaby i wyrazy na żółtym polu. Następnie nazwijcie przedmioty na 
obrazkach poniżej, zaznaczcie miejsce głoski ”j”  i ułóżcie wyrazy z rozsypanki 
sylabowej /nalepki/. Na drugiej stronie otoczcie pętlą psa, który należy do Julka. 
Znajdziecie go, jeśli pójdziecie po ścieżce z liter „j”, „J”. Jakiej  rasy jest pies?
Przeczytajcie tekst na dole strony i opowiedzcie Rodzicom, czego się dowiedzieliście.

- 5-latki. Praca w Kartach Pracy numer 3, strona 36 – prezentacja litery „j”. 5-latki 
odpowiadają na pytanie, które jajko zniosła przepiórka. Znajdują i rysują drogę – 
wyznaczają ją obrazki, których nazwa zaczyna się głoską „j”. Powodzenia!

8. „Gimnastyka w domu i w przedszkolu”. A teraz pora na odrobinę ruchu: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

9. Litera „J” do pokolorowania dla chętnych ;-) (załącznik na stronie).

https://www.youtube.com/watch?v=OZ54i4ecwWA

