Wtorek 06.04.2021
TEMAT: WAŻNA PRACA ROLNIKA
CELE OGÓLNE: poznanie zawodu rolnika;
kształtowanie umiejętności budowania
wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym
i gramatycznym.

Drogie dzieci i drodzy rodzice,
Witam Was serdecznie po świętach. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten czas.
Zaczynamy kolejny tydzień kształcenia na odległość. Życzę udanej zabawy 
I.

„Dookoła drzewa” – zabawa rytmiczna.

Dziecko i rodzic siedzą na podłodze w siadzie skrzyżnym, przed każdym leży woreczek
(może być klocek lub inny dostępny przedmiot).
Przy piosence https://www.youtube.com/watch?v=_MfHDnNzwAY podają sobie woreczki,
wykonując 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.
Dzieci mające trudności z określaniem kierunków zakładają opaski lub frotki na lewą rękę.
Na pewno poradziliście sobie doskonale z tym zadaniem Gratuluję
II.

Zabawy muzyczne

Zachęcam do posłuchania i śpiewania piosenki https://youtu.be/KITSIpt5GzA.
III.

Kto to jest??- zagadka
Słońce go budzi, słonce żegna,
gdy praca kończy się powszednia.
Smak tego trudu czujesz w chlebie,
ten trud dla wszystkich i dla Ciebie.

IV.

Ćwiczenia na spostrzegawczość

Otwórz karty pracy na stronie 41. Pokaż rodzicom jak sobie doskonale radzisz
w szukaniu wybranej karty pracy. Poproś rodzica o przeczytanie polecenia i wykonaj
zadanie. Jestem przekonana, że nie będziesz miał/a z tym żadnych problemów. Trzymam
kciuki.

Źródło:
1) WSiP „Planeta Dzieci” cz. III
2) https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/223356-praca-rolnika-na-wsi

V.

„Praca rolnika dawniej i dziś”

Moje drogie przedszkolaki, poproście rodziców o pomoc i włączcie film
https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc , który prezentuje pracę rolnika dawniej
i dziś. Zwróć uwagę jakie narzędzia wykorzystuje w swojej pracy. Zastanów się po co rolnik
pracuje na polu, dlaczego sieje zboża i hoduje zwierzęta wiejskie.
Wykonaj ilustrację do obejrzanego filmu (to co najbardziej się Tobie podobało)
PAMIĘTAJ O UMYCIU RĄK!
Dziękuję za poświęcony czas. Razem z rodzicami odpocznijcie sobie.
Jutro kolejne zabawy.
Miłego dnia, pozdrawiam Agnieszka Wójcik
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