
Tematyka kompleksowa : Dzień w gospodarstwie  

8.04.2021 –czwartek 

Temat dnia : Pracowity dzień rolnika 

 

Dzień dobry kochane Puchatki . 

 

1.Poranna gimnastyka. 

Dzień dobry. Poruszajcie się na początek.  

CLASE DE MÚSICA Y MOVIMIENTO –  

https://youtu.be/WVcDCFo5X54 

 

2. Słuchanie opowiadania E. Raczek „Praca rolnika” 

Praca rolnika Emilia Raczek  

 

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. Rozmowa dotycząca treści opowiadania : 

- jakie czynności wykonuje rolnik- gospodarz w zagrodzie 

-  jakie czynności wykonuje na polu  

- czy wiesz jakie inne prace wykonuje rolnik  

 

4. Śpiewanie piosenki  „ Dziadek farmę miał” 

https://youtu.be/30nw6AtuGiQ 

 



5. Jakie to maszyny – oglądanie ilustracji przedstawiających maszyny rolnicze ( jeśli mamy w domu książeczki 

, ilustracje wykorzystujemy nasze domowe zbiory ) 

https://pixabay.com/pl/images/search/kombajny/ 

https://pixabay.com/pl/images/search/traktory/ 

6. .Zabawa matematyczna „Liczymy zwierzęta”. 

 Zapisujcie lub układajcie działanie, będące rozwiązaniem. Np. 

 Trzy kury stoją przy płocie, a dwie przed kurnikiem. Ile kur jest na podwórku? 

Dziecko  zapisuje działaniem   2+3=5 

 Gospodarz wyprowadza na pastwisko 7 krów. Po chwili 3 krowy wracają do obory. Ile krów zostało na 

pastwisku? 

 Na łące pasą się 4 konie. Po chwili gospodarz wyprowadza na pastwisko jeszcze 2 konie. Ile koni jest 

teraz na pastwisku? 

 Tomek miał zagonić do zagrody 8 kóz. Zrobił to, ale okazało się, że 5 uciekło. Ile kóz jest w zagrodzie? 

 W  zagrodzie są :  3 świnki , 2 krowy i 2 kozy . Ile zwierząt jest w zagrodzie ? 

 W kurniku mieszkają : 3 kury , 1 kogut , 4 kaczki. Ile ptaków mieszka w kurniku? 

 Koło domu chodzą : 2 czarne koty , 2 rude koty , 3 koty w prążki i 1 biały . Ile kotów chodzi koło 
domu? 

 W oborze są : 4 cielątka i 5 krów. Ile zwierząt mieszka w oborze? 

 Na podwórku stoi : 1traktor , 4 przyczepy , 2 kombajny . Ile Maszy jest na podwórku? 

Układajcie sami zadania. Rozwiązujcie. Sprawdzajcie zapis. 

7. Rolnik i maszyny rolnicze  - oglądanie bajeczki :  

 

  https://youtu.be/UaZqlkBiONo 

 

8. Praca z książką : 

-  6 latki- „Planeta dzieci czytanie i pisanie” s 55- obok każdego kształtu narysuj taki sam.; napisz literę „j: po 

śladzie , po kropkach i samodzielnie , odczytaj tekst ; s.56- wysłuchaj wierszyka znajdź w nim i otocz 

niebieskimi pętlami wszystkie litery j,J ; pokoloruj tą samą kredką pasujące do siebie skorupki – odczytaj 

wyrazy . Przeczytaj tekst narysuj do niego ilustrację na kartce z bloku . 

 

 5 latki – Karta pracy nr 3-s,35-opowiedz czym zajmuje się rolnik, wytnij fragmenty zdjęć i naklej we właściwe 

miejsca .Karta pracy nr 3 –str 39 –Podaj nazwy produktów .Przyporządkuj produkty źródłom ich pochodzenia . 

Praca plastyczna dla chętnych dzieci – Zwierzęta hodowlane / Origami z koła  

https://youtu.be/DuiBpuU1LL0  

Czekam na Wasze prace  , wysyłajcie zdjęcia waszych pięknych prac  -  jagodappzawada@gmail.com 

Pozdrawiam pani Jagoda 
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