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Witajcie Biegusie!

Witam w piątek 17.04.2020r. 
Dzisiejsze zajęcia to rozwijanie umiejętności matematycznych i przyrodniczych.
Celem zajęć będzie utrwalenie wiadomości na temat prac w gospodarstwie wiejskim, 
poznanie narzędzi ogrodniczych oraz rozwijanie umiejętności mierzenia długości za 
pomocą np. stopy lub kroków.

1. „Dłuższy - krótszy”

Zacznijmy od improwizacji ruchowej czytanego tekstu, poproście o pomoc rodziców,
jeśli to możliwe włączcie jakąś wesołą muzykę.
https://www.youtube.com/watch?v=_13uTOdqN-E 

Nadeszła wiosna. Na wsi jest zielono i radośnie. (Dzieci maszerują za N. w 
rytmie wybranego przez niego nagrania wesołej melodii). Odwiedzamy wiejską 
zagrodę. Straszny tutaj gwar. Widać domowe zwierzęta: owce, krowy, świnie, kaczki,
gęsi, kury, indyki. (N. wymienia nazwy gatunków zwierząt, dzieci naśladują ich 
charakterystyczne głosy). Patrzcie, przyfrunęły bociany. Wysoko na dachu domu 
mają swoje gniazdo. (Dzieci robią daszek nad oczami, spoglądają w górę. Następnie 
w rytmie bębenka poruszają się za N., naśladując charakterystyczne ruchy i klekot 
bociana). Za płotem gospodarstwa widać pole. Rośnie na nim zboże. Zamieniamy się
w trawy i kłosy zbóż. (Dzieci przechodzą do przysiadu, słychać ciche dźwięki 
bębenka. Na hasło: Rośniemy, dźwięki stają się coraz głośniejsze, dzieci powoli 
wstają). Na łące pojawiają się zające. Małe zajączki chcą się bawić. Chowają się w 
trawie. Widać ich duże uszy. (Charakterystyczny rytm bębenka zachęca do 
podskoków – dzieci naśladują ruchy zajączków. Ponownie słychać nagranie wesołej 
melodii). W ogrodach kwitną piękne kwiaty, ich kielichy otwierają się do słoneczka. 
(Unoszą ręce w górę, naśladują otwierające się do słońca kielichy kwiatów). Za 
domem jest sad. Przez chwilę odpoczniemy w cieniu drzew, słuchając świergotu 
ptaków. (Dzieci kładą się na plecach. Umieszczają ręce na przeponie i miarowo 
oddychają).

Przygotujcie osiem równej długości pasków, np. krepiny lub klocki – po cztery w 
dwóch kolorach.
- Ułóżcie dwa rzędy równolegle do siebie wg wzoru poniżej:

 - - - - 
- - - -

https://www.youtube.com/watch?v=_13uTOdqN-E


Czy obie drogi mają taką samą długość ?
Teraz ułóżcie paski/klocki według wzoru poniżej (tutaj użyto 3 elementów)
Jedna z dróg zakręca.

Czy obie drogi mają taką samą długość?
Czy uważasz, że jedna jest dłuższa?

Poproście rodziców aby ułożyli jeszcze inaczej, np.

_  _  _  _

/ \ / \  

Czy ciągle droga ma taką samą długość?
Jak można udowodnić, że mają taką samą długość?

Drogi mają taką samą długość, to są wciąż te same kawałki krepiny/klocki, tylko
przesunięte, są w innym położeniu i zajmują ciągle ten sam odcinek.

- Mierzenie długości stopą.
Policz, ile twoich stóp ma np. dywan – stawiaj stopę za stopą.
A teraz poproś tatę żeby zrobił to samo.
Jak myślisz, dlaczego wyszedł różny wynik? Przecież mierzyliście ten sam odcinek.
Czy wasze stopy są jednakowej długości?

- Mierzenie długości krokami.
Powtórz tę czynność wykorzystując kroki – twoje i rodzica.
Znowu wyszedł inny wynik?
Kroki też się różnią, wasze nogi są krótsze i dlatego kroki też są krótsze. 
Spróbujcie znaleźć inne sposoby mierzenia długości, przy użyciu innych 
przedmiotów.



2. „Ogrodnicy”

Zabawa z wykorzystaniem metody opowieści ruchowej.
Dzieci: 
Wąchają kwiatki, wykonują przysiad, skłon głowy w przód i głęboki wdech nosem, a 
wydech – ustami, 
biegają po alejkach, wyciągają ramiona w bok, naśladując motyle, rytmicznie 
podnoszą je i opuszczają. 
Ogrodnik prosi dzieci o pomoc przy sadzeniu. 
Dzieci: 
Sadzą rośliny, wykonują siad klęczny, naśladują czynności: kopania, sadzenia, 
przysypywania roślin ziemią, 
myją ręce po pracy, stają w rozkroku, wykonują lekki skłon tułowia w przód, 
pocierają dłońmi o siebie, 
podlewają posadzone rośliny, poruszają się po wyznaczonym miejscu ogrodu  i 
naśladują podlewanie. 
Ogrodnik chwali dzieci za dobrze wykonaną pracę i dziękuje za pomoc, podając dłoń
każdemu dziecku. 

Rozmowa na temat prac wykonywanych na wiejskim podwórku. 
Nazwijcie narzędzia wykorzystywane do prac ogrodniczych (karty pracy – zał.), czy 
znacie jeszcze inne narzędzia? 

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 takie 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? 

Zachęcam do uzupełnienia załączonych kart pracy.
Miłej pracy:)
Anna Cybula
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Ada i Olek zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Ada uważa, że pierwsza, a Olek, 
że druga. Zastanów się, jak to sprawdzić. Pokoloruj tasiemki.

Dokończ rysować kurczaczki według wzoru. Pokoloruj trzeciego kurczaczka od prawej strony.
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To strona z czasopisma, które Ada otrzymała podczas wycieczki do gospodarstwa 
agroturystycznego. Obejrzyj zdjęcia i powiedz, co przedstawiają. Czy znasz inne prace 
wykonywane wiosną na wsi? Opowiedz o nich. 

W każdym kolejnym polu narysuj o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.
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Rysuj narzędzia ogrodnicze po śladach. Nazwij je. Przeczytaj ich nazwy z nauczycielem 
(lub samodzielnie). Połącz narzędzia z odpowiednimi nazwami.

W każdym kolejnym polu narysuj o jedne grabie mniej niż w poprzednim.

łopata taczka grabie motyka
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