
Zajęcia zdalne 15,kwietnia-grupa OB. Elżbieta Kozikowska 

Środa,15 kwietnia 

 

Religia: https://www.youtube.com/watch?v=jeywel02H2I-
&fbclid=IwAR3xsakH58gxCrccc8BEDz_mKzfW1vqSWjFz1zjy4yxRhkVUgK__Lyf4P3A 

Temat: Na  polu 

Witam Was serdecznie po przerwie świątecznej . 

Dzisiaj porozmawiamy o pracy w polu. Mieszkacie na wsi , 

większość z Waszych rodziców jest rolnikami ,więc na pewno 

porozmawiają z Wami i wyjaśnią Wam bardzo dobrze różne 

zjawiska związane z  uprawą roślin i nie tylko.  

1.Zapraszam Posłuchaj tej piosenki i pobaw się z rodzicami i 

rodzeństwem 

https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4  

 

Zapraszam dzieci do uważnego wysłuchania wiersza:   
Zwróćcie uwagę na wszystkie trudne słowa, postarajcie się je 
zapamiętać  

Wspólna praca 
 
Ludwik Wiszniewski 
  

Kwaknął kaczor raz i drugi: – Na podwórku widzę pługi. .. 
Kwa, kwa!  
Wróbel siedzi na stodole: – Już gospodarz jedzie w pole... 
Ćwir, ćwir!  
Zając przysiadł na ugorze: – Już gospodarz w polu orze... 
Hop, hop!  

https://www.youtube.com/watch?v=jeywel02H2I-&fbclid=IwAR3xsakH58gxCrccc8BEDz_mKzfW1vqSWjFz1zjy4yxRhkVUgK__Lyf4P3A
https://www.youtube.com/watch?v=jeywel02H2I-&fbclid=IwAR3xsakH58gxCrccc8BEDz_mKzfW1vqSWjFz1zjy4yxRhkVUgK__Lyf4P3A
https://www.youtube.com/watch?v=fnXMYTQehn4


Na płoteczku kogut pieje: – Już gospodarz w polu 
sieje...Ko,ko!  
Na topoli kraczą wrony: – Już koniki ciągną brony... Kra, kra!  
Teraz krzyczą wszyscy razem: – Oraliśmy z gospodarzem... 
Hej, hej! 
 
 
2. Rozmowa dotycząca wiersza. Wyjaśnienie trudnych pojęć: pług, brony, 
orka. R. zadaje pytania: Jakie zwierzęta występowały w wierszu?; O czym 
opowiadały zwierzęta?; Jakie prace polowe wykonywał gospodarz?; Czy 
wiecie, jakie inne prace wykonuje rolnik?. Wszyscy mają wspólnie dojść do 
wniosku, że rolnik produkuje żywność: hoduje zwierzęta i uprawia rośliny. 
 3. „Praca rolnika” – zabawa naśladowcza. Rodzic. opowiada historię, dzieci 
zaś mają zadanie naśladować wszystkie czynności opisane w opowiadaniu. 
 
 W wiejskiej zagrodzie praca wre już od świtu. Gospodarz wcześnie wstał, 
by zająć się zwierzętami. Najpierw wszedł do chlewika, gdzie w wielkich 
kotłach mieszał paszę dla świń, nalewał wodę do zbiorników i poideł. 
Wielkimi widłami poprzenosił do boksów belki słomy i siana. Następnie 
poszedł do stajni, gdzie wsypał owies dla koni i oczywiście nalał wodę do 
zbiorników. Naniósł również z kopy obok świeżego siana. Na koniec poszedł 
do obory, gdzie już czekały na niego krowy. Stały i muczały, a on najpierw je 
nakarmił, a potem zabrał się do dojenia. Podchodził do każdej z nich i siadał 
obok na małym stołeczku. Obiema rękoma chwytał wymiona i doił krowę. 
Do wiaderka płynęło ciepłe mleko. Po oporządzeniu zwierząt 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 wsypał ziarno do wielkiego wiadra i zaczął siać – 
chodząc po polu w jedną i drugą stronę. Przyjechał do domu, zjadł obiad i 
wyszedł do stodoły, gdzie musiał poprzestawiać bardzo ciężkie worki z 
paszą dla zwierząt. Zaczęło zmierzchać, znowu doglądał swój dobytek: 
krowy, konie, świnie, kury oraz kaczki. Wieczorem, po kolacji, mógł 
nareszcie odpocząć.  
4. „Praca rolnika” – zabawa matematyczna 
R. przygotowuje sylwety potrzebne do zabawy lub liczmany , np. klocki, guziki, 

kredki. Dzieci manipulują nimi, dokładają, odkładają i rozwiązują zadania, 
np: 
 1. W zagrodzie są 3 świnki, 2 krowy i 2 kozy. Ile zwierząt jest w zagrodzie? 
2. W oborze są 4 cielątka i 5 krów. Ile zwierząt mieszka w oborze? 
 

5.„Dlaczego rośliny rosną?” –  
https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA  

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA


 

6.Zakładamy uprawę ziół 
Poproś rodzica aby przygotował ci pojemnik z ziemią, zasiej w nim nasionka 
wybranego zioła .Postaw w słonecznym miejscu, podlewaj i obserwuj ... 
Zobaczysz co urośnie ?? Przyślesz mi zdjęcie za jakiś czas 
 
 
Wykonaj proszę zadania w karcie pracy 
 
Praca z KP3.45a – przypomnienie cyklu rozwoju roślin, zaznaczenie kolejności, rysowanie po 
śladzie pędów fasoli. • KP3, ołówek   Praca z KP3.45b – rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie warzyw i owoców  

Powodzenia!!



 


