
Piątek 16.04.2021 

Temat: Wiosenne prace na wsi. 

Drodzy Rodzice ! 

Bardzo dziękuję za ogromne zaangażowanie w realizację wysyłanych przeze 

mnie partii materiału. Radzicie sobie świetnie. Dziękuję za zdjęcia i wszelkie 

wyrazy sympatii, które do mnie dotarły. Pozdrawiam serdecznie, ściskam dzieci 

i życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie. ☺ 

1. Ćwiczenia dla dzieci - Poranna gimnastyka RÓWNOWAGA 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

2. Porozmawiajcie z Rodzicami na temat wiosennych prac na wsi.   

 Karta pracy, cz. 4, s. 10. 

Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim. 

Karta pracy, cz. 4, s. 11 

Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Czytanie z N. lub samodzielnie ich 

nazw. Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o 

jedne grabie mniej niż w poprzednim.  

3. Obejrzyjcie strony ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Czy 

wiecie , co to za prace?   

Pole 

Na polach rozpoczęły się prace. Pola mają dużą powierzchnię więc do prac 

wykorzystuje się różne maszyny:                                                                                                                   

orka -  głębokie kopanie ziemi  za pomocą pługu, kruszenie dużych brył 

ziemi,                                                                                               

 bronowanie -  wykonuje się  broną w celu płytkiego spulchnienia ziemi, 

pokruszenia małych brył  ziemi,                                                                                                                       

wałowanie -   wykonywane jest za pomocą wałów polowych, służących do 

ugniatania ziemi i wyrównywania powierzchni pola,                                                                                                                              

siew i sadzenie roślin – odbywa się za pomocą maszyn zwanych siewnikami 

lub sadzarkami. 

 - 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? 

Ogród 

W ogrodzie  wiosną  trzeba  przygotować ziemię  pod siew i sadzenie roślin.  

Wykorzystuje się  do tego głównie narzędzia ręczne. 

-jakie prace kolejno trzeba  wykonać?  ( przekopanie ziemi,  spulchnienie jej,  

pograbienie, zrobienie grządek, siew nasion lub sadzenie małych roślinek, 

podlanie grządek wodą) 

- jakie narzędzia potrzebne są do wykonania tych prac? 

 

4. Prace w polu na wsi - Maszyny i narzędzia– rolnicze film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc 

https://www.youtube.com/watch?v=Yiy3-dvsLFM 

 

5. Obejrzyjcie obrazki narzędzi ogrodniczych.   

Obejrzyjcie obrazki narzędzi ogrodniczych: grabi, wideł, łopaty,  i  motyki, 

sekatora, konewki. Dzielą ich nazwy na sylaby (5-latki) i, wybranych, na 

głoski (6-latki).  Określcie, do czego służą kolejne narzędzia. 

 

 

 

ORANIE PŁUGIEM 

 



BRONOWANIE BRONĄ 

 

 

WAŁOWANIE WAŁEM POLOWYM 

 

 

 

 



GRABIE  

WIDŁY  

 

ŁOPATA  

MOTYKA  



SEKATOR  

KONEWKA  

 

 

6. Ćwicz pamięć:  

https://view.genial.ly/5e95a496d82ffd0dbff5dbb4  

7. Układanie puzzli: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/zwierzeta/122403-farma-na-wsi 

 



 

 

 


