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Witajcie po przerwie świątecznej.

 Dzisiaj rozpoczniemy od zagadki, a dowiecie się o czym będą
dzisiejsze zajęcia.

1.Rozwiążcie zagadkę:

Bardzo ważna jego rola, 
zbiera dobre plony z pola.
Czasem jeździ też ciągnikiem.
Człowiek taki jest …..
(rolnikiem)

2. Przeczytajcie opowiadanie Emilii Raczek „Praca rolnika”

W wiejskiej zagrodzie praca wre od świtu. Gospodarz skoro świt wstał, by zająć się zwierzętami. 
Najpierw wszedł do chlewika, gdzie w wielkich kotłach mieszał paszę dla świnek, nalewał wodę do
zbiorników i poidełek. Wielkimi widłami poprzenosił do boksów belki słomy i siana. Następnie 
poszedł do stajni, gdzie wsypał owies dla koni i oczywiście nalał wodę do zbiorników. Nanosił 
również z kopy obok – świeżego siana. Na koniec poszedł do obory, gdzie czekały na niego już 
krowy. Stały i muczały, a on najpierw nakarmił je i wziął się do dojenia. Trzeba było dojść do 
każdej i na małym stołeczku usiąść obok niej. Obiema rękoma chwycił wymiona i zaczął doić 
krowę. Do wiaderka zaczęło płynąć ciepłe mleko.

Następnie gospodarz zjadł szybko śniadanie i wyprowadził z garażu traktor. Doczepił do niego pług
i wyruszył w pole. Tam zaorał i zbronował całe pole równiutko, rządek przy rządku. Następnie w 
wielkie wiadro wsypał ziarno i zaczął siać – chodząc po polu w jedną i drugą stronę. Przyjechał do 
domu, zjadł obiad i wyszedł do stodoły, gdzie musiał poprzestawiać z miejsca na miejsce bardzo 
ciężkie worki z paszą dla zwierząt. Zaczęło zmierzchać, znowu doglądał swój dobytek: krowy, 
konie, świnki, kury oraz kaczki. Wieczorem po kolacji mógł nareszcie odpocząć.

3.„Co robi rolnik?” – Rodzice zadadzą Ci pytania. Odpowiedz:

Co robi rolnik o świcie?

Co robi rolnik rano?

Co robi rolnik w południe?

Co robi rolnik po południu?

Co robi rolnik o zmierzchu?

Co robi rolnik wieczorem?

O kogo dba rolnik?



4. Posłuchajcie piosenki „Rolnik sam w dolinie” . Jeśli potraficie to także zaśpiewajcie.

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U

5. Wykonajcie zadania w kartach pracy z działu „Wiosna tuż, tuż”

5 latki – karty pracy str. 35, ćwiczenia grafomotoryczne str. 56
4 latki- karty pracy 2 str.19 
6 latki – karta pracy 3 str. 41, 42 i 43

Miłego dnia !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=kVVKcnxqm9U

