
WITAMY WAS KOCHANE TYGRYSKI PO ŚWIĘTACH. 

MAMY NADZIEJĘ, ŻE PIĘKNIE SPĘDZILIŚCIE ŚWIĘTA, 

JESTEŚCIEWYPOCZĘCI I GOTOWI DO PRACY. 

Praca zdalna 6.04.2021 

Temat tygodnia: Wiosenne prace 

Temat dnia: Ważna praca rolnika  

Cele: 

- poznanie zawodu rolnika;  

- podawanie nazw narzędzi i maszyn 

wykorzystywanych przez rolnika do pracy;  

- rozwijanie przeświadczenia o znaczeniu 

rolnika jako producenta żywności. 

 

Zadanie 1 

„Dookoła drzewa”. 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, przed nim leży woreczek (może to być także chusteczka, 

mała poduszka, klocek). Przy dowolnej muzyce bierze woreczek i wykonuje sekwencję 

ruchów:  

1 – wzięcie woreczka jedną ręką,  

2 – dotknięcie woreczkiem lewego kolana, 

3 – dotknięcie woreczkiem prawego kolana,  

4 – położenie woreczka na dywanie przed sąsiadem z prawej strony. Dziecko, które  ma 

trudność z określaniem kierunków może założyć opaskę lub frotkę na lewą rękę.  

 

Zadanie 2 

„Praca rolnika”  

 Rodzic prezentuje zdjęcie rolnika (np. na traktorze,   

w roboczym ubraniu). Dziecko mówi, kto to jest. Dzieli 

słowo rolnik na głoski i sylaby. Rodzic zadaje pytania: 

Kim jest rolnik? Dlaczego rolnik może być dumny ze 

swojej pracy? 

 

Również można skorzystać z filmów edukacyjnych 

dotyczących pracy rolnika: 

- https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc 

- https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4 

 

Zadanie 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc
https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4


 

 
 

„Dawniej i dziś”  

Rodzice rozmawiają z dziećmi na temat pracy rolnika dawniej i dziś. 

konia z wozem, ścinanie zboża kosą, pług z koniem podczas pracy, ręczne dojenie, 

ręczne kopanie ziemniaków. Dzieci dobierają obrazki parami: praca wykonywana 

nowocześnie i dawniej. Dziecko odpowiada na pytania: W jakich czasach rolnikowi pracuje 

się łatwiej – dawniej czy dziś – i dlaczego? Kiedy rolnik bierze urlop, czyli wolne od pracy?  

 

Dziecko może także obejrzeć film edukacyjny: 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=2PCSZqAZ1IM 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=ovGsyYpcbYE 

 

 

Zadanie 4 

Wykonanie zadań z Karty Pracy 3 strona 41 – wskazywanie elementów niepasujących do 

obrazka, rysowanie szlaczka. Potrzebne materiały – KP3, kredki, ołówki 

 

Zadanie 5 

Ćwiczenie pisania litery „C”, „c” w zeszycie w liniaturze oraz cyfry „3” w kratce. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2PCSZqAZ1IM
https://www.youtube.com/watch?v=ovGsyYpcbYE


Obrazki rolnika do zadania 2 

 

 

 
 

 

 

  


