Czwartek 08.04.2021
TEMAT: DZIEŃ W GOSPODARSTWIE
CELE OGÓLNE: uświadamianie, jak ciężka i czasochłonna jest praca rolnika,
rozumienie znaczenia odpowiedzialności za życie zwierząt w gospodarstwie.

I.

Słuchanie opowiadania „Mysia jedzie na wieś” Maciejka Mazan

Mysia przyjechała w odwiedziny do kuzynów na wieś. Przez całe życie mieszkała
w mieście, więc wszystko było tu dla niej dziwne. Pani Polna, mama jej kuzynów,
powiedziała, że to nic nie szkodzi, bo jutro z samego rana oprowadzi ją po okolicy. Ale rano
przywieźli ziarno i pani Polna musiała się nim zająć, więc przewodnikiem Mysi został jej
kuzyn Mysiałek. Mysiałek trochę zazdrościł Mysi tego mieszkania w mieście i ze wszystkich
sił starał się pokazać, że na wsi jest o wiele ciekawiej.
– Przede wszystkim mamy własnego gospodarza – oznajmił. – To taki pan, który stara się,
żeby nam niczego nie brakowało.
– My też mamy własnego gospodarza – odparła Mysia. – Jesteśmy z niego bardzo
zadowoleni, bo zostawia na podłodze dużo smacznych okruszków.
– Nie sądzę, żeby wasz gospodarz był lepszy od naszego – powiedział Mysiałek z urazą. –
Zresztą zaraz zobaczysz. Tylko się pospiesz, bo się spóźnimy!
– Przecież jest dopiero piąta – zdziwiła się Mysia, która w domu nie wstawała o tej porze.
– Na wsi wszystko zaczyna się wcześniej – powiadomił ją Mysiałek z ważną miną i oboje
pobiegli na podwórko. A tam właśnie gospodarz szedł do chlewu z wiaderkiem, a gospodyni
rzucała ziarno kurom.
– Widzisz, jak o nas dbają? – powiedział Mysiałek z dumą. – Zostawiają dla nas jedzenie na
podwórku i w chlewie, żebyśmy zawsze mieli jakąś przekąskę. Szkoda tylko, że te kury
i świnki częstują się bez pozwolenia…
– A to nie jest jedzenie dla kur i świń? – zdziwiła się Mysia.
– Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy – prychnął Mysiałek i dodał: – A teraz biegiem!
I oboje pobiegli do obory, gdzie stało bardzo dużo krów. Wszystkie były zniecierpliwione
i mówiły, że najwyższy czas, żeby je wydojono. Mysia pomyślała, że dojenie tylu krów
potrwa bardzo długo, ale gospodarz przyniósł dziwne urządzenie, przez które mleko
popłynęło prosto z krowich dójek do zbiornika.
– Widzisz? – spytał zadowolony Mysiałek. – To dojarka. Gospodarz robi to dla nas.
Bardzo lubię mleko i śmietanę. Będą na śniadaniu, więc chodź szybko!
I Mysia pobiegła za Mysiałkiem do domu. Rzeczywiście, na śniadanie podano świeże mleko
i śmietanę oraz wiele innych smakołyków. Dlatego nie zdążyli zobaczyć, jak gospodarz
wyrzuca z obory starą ściółkę i wymienia ją na nową, ale Mysiałek zapewnił, że to także dla
niego, bo on bardzo lubi odwiedzać krowy i bawić się w czystej ściółce. No, a przy okazji
krowy także się ucieszą, że mają w oborze przyjemnie.
Po powrocie z obory gospodarz zaczął szukać kluczyków do traktora.
– Oho! – zawołał Mysiałek. – Wspaniale się składa, gospodarz zawiezie nas na pole!
I oboje popędzili na podwórko, gdzie stał traktor z doczepioną do niego broną.
Mysia i Mysiałek przycupnęli na niej i pojechali na wycieczkę na pole, gdzie gospodarz
jeździł traktorem tam i z powrotem, a brona robiła w ziemi głębokie bruzdy.
– To też dla nas? – spytała Mysia.
– Oczywiście – odparł Mysiałek. – Ja bardzo lubię jeździć ciągnikiem.
– A po co są te bruzdy w ziemi?
– Hmm… – zamyślił się Mysiałek. – Może to korytarze dla mnie do biegania?
Więc oboje zeskoczyli z brony i zaczęli się bawić w wyścigi na polu. Tak się rozbawili, że nie
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zauważyli, jak gospodarz zawraca i jedzie do domu.
Dopiero po jakimś czasie Mysiałek poczuł, że burczy mu w brzuszku.
– Ojej – zmartwił się. – Gospodarz nie zauważył, że nas nie ma!
– Co teraz będzie? – przestraszyła się Mysia.
Mysiałek spojrzał na słońce.
– O tej porze gospodarz je obiad – powiedział ze smutkiem. – Na pewno bardzo smaczny…
– Wracamy do domu? – spytała Mysia.
Ale zanim coś postanowili, usłyszeli warkot traktora.
II.

Zabawa ruchowa „Po nitce do kłębka”

Drogi Rodzicu, ułóż na podłodze linę (sznurek, grubą włóczkę, związane sznurowadła
itp.). Poproś, aby dziecko przeszło po linie stopa za stopą.
Dzięki zabawie dziecko będzie ćwiczyło sprawność, koordynację ruchową i równowagę.

III.

Film edukacyjny „Zwierzęta w gospodarstwie rolnym”

Zachęcam do obejrzenia ciekawego filmu o życiu zwierząt na wsi. Film można zobaczyć
kopiując ten link https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U .
IV.

Zajęcia taneczne „Chocolate choco choco”

Zaproś do zabawy całą rodzinę. Bawcie się doskonale
https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg

Dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Jutro ostatni dzień nauki
i zabawy. Pozdrawiam, Wasza Pani Agnieszka Wójcik
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