
Blok tematyczny: PRACA ROLNIKA

Konspekt zajęć 29.04.2020

Temat: Od buraka do lizaka

Przebieg dnia

1.Moja Julijanko – zabawa muzyczno-ruchowa 
 https://www.youtube.com/watch?v=_8t8yYpJnmM  

2. „Od buraka do lizaka” – układanie historyjki składającej się z 4 obrazków:

1. Rolnik na polu zbiera buraki cukrowe.
2. Transport buraków traktorem do cukrowni.
3. Praca na linii produkcyjnej w cukrowni.
4. Sklep ze słodyczami.
Pokazujemy dzieciom pomieszane obrazki. Prosimy, aby dzieci uważnie im się przyjrzały,
 a następnie ułożyły w odpowiedniej kolejności. Dzieci opowiadają historyjkę. Posługują się 
pojęciami: na początku, później, następnie, na końcu.

https://www.youtube.com/watch?v=_8t8yYpJnmM


3. Od buraka do lizaka. Uważne słuchanie wiersza
Cukrowa wata, cukrowa wata,
Kręconą w bębnie kupuje tata.
Ja lubię watę, lubi też osa
Cukrowe nitki cieńsze od włosa.
Lecz nie wie osa, ja nie wiem też,
Skąd wziął się cukier. A czy Ty wiesz?
Rośnie na polu burak cukrowy,
Długo dojrzewa, aż jest gotowy.
Trzeba buraki z ziemi wyrwane
Zwieść do fabryki cukrownią zwanej.
Tam się je myje, kroi, szykuje
I coś jak kompot przygotowuje.
Na samym końcu z tego kompotu
Jest wreszcie cukier. Tyle kłopotu
Ma mnóstwo ludzi z takim burakiem,
Byś mógł się cieszyć jednym lizakiem.
 
4.Rozmowa dotycząca treści wiersza: Z czego się robi lizaki i watę cukrową?; Z czego
się robi cukier?; Jak się nazywa fabryka, która produkuje cukier?; Kto produkuje
buraki cukrowe?; Czy znacie jakieś inne buraki?; Do czego służą buraki pastewne?;
Do czego służą buraki czerwone? 

BURAK CUKROWY



BURAK PASTEWNY

BURAK CZERWONY

5.. „Dokończ wyraz” – zabawa słowna
Mówimy pierwszą sylabę wyrazu, a dziecko dopowiada kolejne. Wszystkie słowa związane z 
tematyką – wsi, rolnika, zwierząt z zagrody, np.:
trak – tor; kom – bajn; bro – ny, za – gro – da, rol – nik itp…

6.„Policz i przynieś tyle, ile oczek jest na dwóch kostkach” – zabawa ruchowa orientacyjno-
porządkowa. Przygotowujemy dwie kostki do gry. Dzieci poruszają się po całej sali zgodnie z
rytmem. Podczas przerwy w muzyce prosimy dzieci, aby przyniosły tyle przedmiotów (np. 
klocków, piłek, kamieni), ile jest razem oczek na obu kostkach. Sprawne przeliczanie w 
zakresie 10.

7.„Czy jedzenie słodyczy jest zdrowe?” – rozmowa dotycząca szkodliwości jedzenia dużej 
ilości słodyczy. Zwrócenie uwagi na wiele chorób, które są wywołane przez nadmierne 
spożywanie słodyczy, np. choroby zębów, otyłość.



PRÓCHNICA ZĘBÓW

OTYŁOŚĆ



9.„Prawda czy fałsz” – zabawa dydaktyczna. Dzieci siedzą. Mówimy zdanie. Jeżeli jest ono 
prawdziwe, dzieci klaszczą w ręce, jeżeli jest fałszywe – wstają i tupią. Przykładowe fałszywe
zdania: Wieś jest większa od miasta.; Zimą zbieramy z pola zboże.; Siano to polskie zboże.; 
Krowy jedzą cukierki i ciasto.; Traktor to maszyna do robienia naleśników.; Jabłka rosną na 
grządce.

10.Zadanie z wykorzystaniem karty 15- łączenie narzędzia z jego cieniem, podział nazwy na 
sylaby, wypowiedzi na temat ich przeznaczenia oraz karty 16 – porządkowanie zdarzeń w 
historyjce obrazkowej.
11.Dla chętnych dzieci – karta pracy 1. Narysuj drogę psa do budy. Ćwiczenia koordynacji 
wzrokowo-ruchowej.








