
 

Dzień 5 – 17.04.2020 r. 

WIOSNA NA WSI – „Wiosenne prace na wsi” 

Drodzy Rodzice oto propozycja zabaw i ćwiczeń na piątek 17.04.2020 r. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

I. Wiosenne prace na wsi. Wykonaj ćwiczenia Karta pracy, część 4, str. 10 

Na stronie 10 znajdziecie czasopisma przedstawiające prace na wsi. Obejrzyj zdjęcia i powiedz 

co przedstawiają. Zastanów się; Czy znasz inne prace wykonywane wiosną na wsi? Następnie 

w każdym kolejnym polu narysuj o jedna łopatę więcej niż w poprzednim.  

   

Pole - na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej 

wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin.  

− Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?  

− Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?  

 

Sad - w sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują 

drzewa, bielą wapnem ich pnie.  

− Dlaczego są wykonywane takie prace?  

 

Zwierzęta wiejskie - rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy 

muszą być dojone kilka razy dziennie.  

− Czy praca rolnika jest łatwa? 

 

II. Zabawa bieżna – Koniki.  

Dzieci są konikami. Poruszają się przy akompaniamencie dowolnej muzyki. Podczas przerwy 

w grze zatrzymują się i kopią: raz prawym, raz lewym kopytkiem, podczas biegu kląskają 

językiem, podczas kopania rżą: iiihahaha. 

 

III. Wykonaj ćwiczenie na Karcie pracy, cz. 4, s. 11.  

Rysuj narzędzia ogrodnicze po śladach. Przeczytaj ich nazwy samodzielnie bądź przy pomocy 

Rodzica. Następnie połącz ich nazwy z odpowiednim rysunkiem. Narysuj w każdym 

kolejnym polu o jedne grabie mniej niż w poprzednim. 

IV. Zabawa metodą opowieści ruchowej – W ogrodzie.  

Biedroneczki wyobraźcie sobie ze idziecie  do ogrodu na zaproszenie ogrodnika Macieja (w 

roli ogrodnika Rodzic). Przywitajcie się z ogrodnikiem i rozpocznijcie oglądanie ogrodu. 

Dzieci: 

Wąchają kwiatki -  wykonują przysiad, skłon głowy w przód i głęboki wdech nosem, a    

                                 wydech – ustami, 

biegają po alejkach - wyciągają ramiona w bok, 

naśladując motyle - rytmicznie podnoszą je i opuszczają. 

 

Ogrodnik Maciej prosi dzieci o pomoc przy sadzeniu.  

Dzieci: 

Sadzą rośliny - wykonują siad klęczny, naśladują czynności: kopania, sadzenia,  

                          przysypywania roślin ziemią, 

 



myją ręce po pracy - stają w rozkroku, wykonują lekki skłon tułowia w przód, pocierają  

                                    dłońmi o siebie, 

podlewają posadzone rośliny - poruszają się po wyznaczonym miejscu ogrodu  

                                                    przedszkolnego i naśladują podlewanie. 

 

            Świetnie wam poszło biedroneczki. Rozpoczynamy weekend nabierajcie 

więc sił i odpoczywajcie. Pozdrawiamy Was i waszych Rodziców P. Ada i P. 

Beata. 

 


