
8.06.20 Poniedziałek – W gospodarstwie 

 

Przeczytajcie wiersz pod tytułem „Wspólna praca” L. Wiszniewskiego. 

 

Kwaknął kaczor raz i drugi: 

– Na podwórku widzę pługi… Kwa, kwa! 

 

Wróbel siedzi na stodole: 

– Już gospodarz jedzie w pole… Ćwir, ćwir! 

 

Zając przysiadł na ugorze: 

– Już gospodarz w polu orze… Hop, hop! 

 

Na płoteczku kogut pieje: 

– Już gospodarz w polu sieje… Ko, ko! 

 

Na topoli kraczą wrony: 

– Już koniki ciągną brony… Kra, kra! 

 

Teraz krzyczą wszyscy razem: 

– Oraliśmy z gospodarzem… Hej! hej!  

Jakie zwierzęta występowały w wierszu? Co robiły i o czym mówiły? 

Naśladuj mowę zwierząt: kwa kwa, ćwir ćwir, ko ko, kra kra oraz okrzyki: hop hop! hej hej! 

Co to jest pług, ugór, pole, oranie? Kto pracuje w polu? 

Rolnik, to osoba, która uprawia ziemię. Przygotowuje ziemię do sadzenia (np. ziemniaków), 

wysiewa nasiona (np. żyto), dogląda wzrostu roślin, pielęgnuje i zabezpiecza rośliny przed 

szkodnikami, zbiera plony i sprzedaje. Praca rolnika jest ciężka, uzależniona od pory roku i 

od pogody. Rolnik w swojej pracy korzysta z różnych maszyn i narzędzi, takich jak ciągnik, 

kombajn, siewnik, pług, sadzarka, rozrzutnik do obornika, brona do spulchniania ziemi, 

grabie, widły, motyka. Rolnicy dbają o to, aby ludzie mieli co jeść. Rolnicy oprócz uprawy 

ziemi hodują często zwierzęta, na przykład kury, kaczki, krowy, świnie, indyki, króliki, konie. 

Film dla ciekawych o maszynach rolniczych. 

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

Zadanie dla chętnych. Weź kartkę i ołówek. Obejrzyj film o tym, jak narysować traktor. 

Przyglądaj się i próbuj rysować. 

https://www.youtube.com/watch?v=EcIwkY7OFS4 

„ Od ziarenka do bochenka”. Obejrzyj historyjkę str.66 i opowiedz. Możesz skorzystać ze 

słów: rolnik, pole, ziarno, sieje, zboże, dojrzewa, żniwa, silos na zboże, młyn, 

mąka, piekarz, piekarnia, dostawa, sklep, zakupy, śniadanie. 

Świeże, chrupiące kromki chleba bardzo smakują z miodem. Skąd się bierze miód? 

Obejrzyj historyjkę w ćwiczeniu 1 str. 67. Ponumeruj w kolejności obrazki. 

Pokoloruj obrazek „Rolnik”. 

https://www.youtube.com/watch?v=iwSNrTKnxzg
https://www.youtube.com/watch?v=EcIwkY7OFS4







