
Blok tematyczny: PRACA ROLNIKA

Konspekt zajęć 28.04.2020

Temat: Maszyny w gospodarstwie

Przebieg dnia

1. Jawor, jawor – zabawa muzyczno-ruchowa 
 https://www.youtube.com/watch?v=fNTilOpFdzg  

2. Siano – uważne słuchanie wiersza D. Gellnerowej.
Siano
Danuta Gellnerowa
Ładujemy sianem wóz –
jak trzeba –
wysoko, wysoko,
prawie do nieba.
I wchodzimy na siano pachnące,
i nad głową
mamy złote słońce.
Wiatr za wozem
biegnie szybko w ślad,
a my z siana,
dzisiaj z góry
patrzymy na świat.
I jedziemy,
i jedziemy
gościńcem wesołym,
i wieziemy całą łąkę
do naszej stodoły.

3. Rozmowa dotycząca treści wiersza. Pytamy: Co wieziono do stodoły?; Co to jest 
siano?; Czym przywieziono do stodoły siano?; Jakie znacie urządzenia lub maszyny, 
które wykorzystuje rolnik w swojej pracy?.

4.  „Taczki” – zabawa ruchowa. Dzieci dobierają się parami z rodzicem. Dziecko 
przyjmuje pozycję klęku podpartego obiema rękami, rodzic staje za nim i chwyta je za
nogi – tak powstają taczki. Na sygnał dzieci chodzą z taczkami po całej sali. 

5. Zadanie z wykorzystaniem karty 44 – ćwiczenie małej motoryki. Rysowanie traktora 
po śladzie oraz dowolne kolorowanie pojazdu.

6. „Maszyny rolnicze” – zabawy słownikowe. Przygotowujemy obrazki przedstawiające 
różne maszyny, narzędzia i urządzenia służące rolnikowi do pracy: traktor, kombajn, 
siewnik, motykę, grabie, łopatę, widły itp. Dzieci dzielą ich nazwy na sylaby, a 
później na głoski. Razem z dziećmi dobieramy napisy do obrazków.

https://www.youtube.com/watch?v=fNTilOpFdzg
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7. „Słuchaj i rób” – dyktando matematyczne w przestrzeni. Utrwalenie kierunków, 
przeliczanie liczebnikami porządkowymi w zakresie 8. Prosimy dzieci, aby wykonały 
wskazane czynności dokładnie tak jak my.  Dla ułatwienia dzieci mogą założyć na 
lewe ręce opaski. Mówimy: Idziemy 8 kroków do przodu; Teraz 3 kroki w lewą stronę.
Teraz 5 kroków do tyłu. Teraz 4 kroki w prawą stronę. Prawą ręką dotykamy lewego 
kolana. Lewym kolanem dotykamy ziemi. Prawym łokciem dotykamy lewego kolana 
itp.

8. „Nosimy worki” – zabawa ruchowa, naśladowcza. Dzieci mają zadanie naśladować 
przenoszenie worków z jednej strony sali na drugą. Za każdym razem zmieniamy 
polecenie: lekkie / ciężkie worki. Dzieci starają się pokazać swoim ruchem 
przenoszony ciężar.

9. „Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne.
a) „Mruczenie” – ćwiczenia rozluźniające. Dzieci na wydechu mruczą.
b) „Masażyki” – ćwiczenia rozluźniające. Dzieci masują sobie twarz, wydając dźwięki: 
opukiwanie nad górna wargą: www..., opukiwanie pod dolną wargą: zzz..., opukiwanie klatki 
piersiowej: żżż...
c) „Wesołe usta” – ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia warg. Dzieci nabierają powietrza i 
starają się jak najdłużej wypowiadać sylabę: mu na wydechu, mogą przy tym poruszać 
wargami w prawą stronę i lewą stronę.
d) „Traktory” – ćwiczenia języka. Dzieci czubkiem języka dotykają górnego podniebienia, 
wprawiając język w drgania – naśladują odgłos wydawany przez traktor.
e) „Kotki piją mleczko” – ćwiczenia języka. Dzieci wysuwają języki (na przemian: szerokie i 
wąskie; płaskie lub zaostrzone), następnie unoszą lekko brzegi języków do zębów.

10. Dla chętnych dzieci zadanie z wykorzystaniem karty 83. Ćwiczenie pobudzające 
funkcje myślenia u dzieci.






