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Propozycje zabaw: Rozmowa na temat wiosennych prac na wsi

Propozycje  zabaw muzycznych:  „Taniec  kurcząt  w skorupkach” M. Musorgski  –  zabawa
z chustami

Przebieg:
1. Karta racy, cz. 4, str. 10 (Załącznik 1)

 Oglądanie  strony gazety  ze zdjęciami  przedstawiającymi  prace na wsi.  Określanie,
co  to  za  prace.  Rysowanie  w  każdym  kolejnym  polu  o  jedną  łopatę  więcej  niż
w poprzednim. 

Pole
Na  polach  rozpoczęły  się  prace:  orka,  bronowanie  kultywatorami  gleby  oraz  jej
wałowanie a następnie siew i sadzenie roślin
- Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?
- Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

Sad
W  sadzie  wiosną  (w  marcu)  właściciele  przycinają  gałęzie  drzew  i  krzewów,
opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie.
- Dlaczego są wykonywane taki prace?

Zwierzęta wiejskie
Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta.  Np. krowy muszą być
dojone kilka razy dziennie.
- Czy praca rolnika jest łatwa?

2. Zabawa bieżna „Koniki”

 Rodzic przygotowuje sobie instrument dowolny, może być wykonany z dowolnych
materiałów dostępnych w domu. Dzieci są konikami. Poruszają się w rytmie granym
przez rodzica. Podczas przerwy w grze zatrzymują się i kopią: raz prawym, raz lewym
kopytkiem, podczas biegu kląskają językiem, podczas kopania rżą: iiihahaha

3. Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych (Załącznik 2)

 Dziecko  ogląda  obrazki  narzędzi  ogrodniczych:  grabi,  łopaty,  sekatora,  konewki,
rękawic. Dzieli ich nazwy na sylaby. Określa do czego służą kolejne narzędzia.

4. Karta pracy, cz. 4, str. 11 (Załącznik 3)

 Rysowanie  narzędzi  ogrodniczych  po  śladach.  Czytanie  przez  rodzica  ich  nazw.
Łączenie  rysunków z  ich  nazwami.  Rysowanie  w każdym kolejnym polu  o  jedne
grabie mniej niż w poprzednim.

Zabawa muzyczna
1. Układ taneczny z chustami do muzyki: „Taniec kurcząt w skorupkach” M. Musorgski 



 Rodzic przygotowuje dla dziecka chusteczki lub wstążeczki,  szarfy, tasiemki, paski
bibuły.  Dziecko  ogląda  instruktaż  dostępy  na  YouTube.  Powtarza  wszystkie
proponowane ruchy i tańczy to muzyki z wykorzystaniem przygotowanego rekwizytu.

https://www.youtube.com/watch?v=BFavkzkTv6U&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=BFavkzkTv6U&t=5s
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