
Drodzy Rodzice!

Dziękujemy bardzo za przesyłanie zdjęć. Cieszymy się, że aktywnie spędzacie czas ze 
swoimi dziećmi w domu. Pozdrawiamy serdecznie!
W tym tygodniu dzieci 6 letnie wykonują ćwiczenia zgodnie z tematyką tygodnia 
„Praca Rolnika” - książka „PLAC ZABAW”(część 3). 
Dla chętnych dzieci wyprawka, karta nr 43 – Bocian.

Drogie Dzieci!

To jest  kolejny  tydzień  Naszej  zdalnej  pracy.  Mamy nadzieję,  że  odpoczęliście  trochę
podczas Świąt, naładowaliście akumulatory i jesteście gotowi do podejmowania nowych
wyzwań.  Pozdrawiamy  Was  gorąco  i  zapewniamy,  że  bardzo  Za  Wami  tęsknimy!  
Wasze Panie.

Wtorek 14.04.2020r

TEMAT TYGODNIA: PRACA ROLNIKA

1. Gimnastyka na wesoło.
Na początek zapraszamy Was do wspólnej gimnastyki z rodzicami lub rodzeństwem. 
Pamiętajcie o wdechu nosem i wypuszczaniu powietrza ustami.
- Wstań w lekkim rozkroku. Przy wdechu stań na palcach i podnieś ręce do góry, przy 
wydechu opuść ręce w dół (ćwiczenie powtórz 3 razy).
- „Kwietniowe zajączki” - podskakujemy raz na jednej, raz na drugiej nodze.
- „Kwietniowa pogoda” - biegamy po pokoju w różnych kierunkach. Na hasło „słońce” 
chodzimy na palcach, na hasło „deszcz” przykucamy.

Materiały potrzebne do pracy dzieciom:
ołówek, kredki, nożyczki.



2. Zapoznajcie się z piosenką pt.: „Rolnik pole orze” - piosenka na cały tydzień.

https://www.youtube.com/watch?v=T9PSIDfM_BE – link do filmu.

Rolnik pole orze,
Rolnik pole orze,
Hej ha dederija
Co teraz zrobić ma.
          Rolnik bierze żonę,
          Rolnik bierze żonę,
          Hej ha dederija
          Co teraz zrobić ma.
Żona bierze dziecko,
Żona bierze dziecko,
Hej ha dederija
Co teraz zrobić ma.
          Dziecko bierze nianie,
          Dziecko bierze nianie,
          Hej ha dederija
         Co teraz zrobić ma.
Niania bierze krowę,
Niania bierze krowę,
Hej ha dederija
Co teraz zrobić ma.
          Krowa bierze pieska,
          Krowa bierze pieska,
          Hej ha dederija
         Co teraz zrobić ma.
 Piesek bierze kotka,
Piesek bierze kotka,
Hej ha dederija
Co teraz zrobić ma.
         Kotek bierze myszkę,
         Kotek bierze myszkę,
         Hej ha dederija
         Co teraz zrobić ma.
Myszka bierze serek,
Myszka bierze serek,
Hej ha dederija
Co teraz zrobić ma.
         Ser zostaje sam,
         Ser zostaje sam,
         Hej ha dederija
         Ser zostaje sam.

https://www.youtube.com/watch?v=T9PSIDfM_BE


3. Historyjka obrazkowa.
Przyjrzyj się ilustracjom pola w różnych porach roku. Wytnij obrazki i podpisy. Dopasuj 
podpis do odpowiedniej pory roku.

WIOSNA LATO

JESIEŃ ZIMA

Spróbuj odpowiedzieć na pytania?
1. Z czym kojarzy Ci się wyraz „pole”? (zboże, chwasty, rolnik, praca,kombajn, ziemniaki, 
żniwa, wykopki itp?).
2. Jak nazywa się osoba pracująca w polu? 

3. Jakie prace wykonuje rolnik?
4. Jak myślisz w jakiej porze roku ma najwięcej pracy?
5. Co oznaczają dla rolnika żniwa?



Materiał dla dzieci 5,6 letnich.
1. Pokoloruj obrazek.



2. Dokończ rysować szlaczki.



Materiał dla dzieci 3,4 letnich.
1. „Rolnik” - puzzle.
Wytnij po liniach. Ułóż obrazek.



Materiał dla chętnych dzieci .
Wykonaj karty pracy.

Pokoloruj obrazek.


