
Czwartek 01.04.2021r.  

Temat: HODOWLA OWSA.  

 

Wysłuchanie piosenki „Zasiali górale owies” w ramach wprowadzenia w tematykę: 

https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs 

 

„Jakie to zboże?” (książka s. 49) – wykonanie karty pracy zgodnie z instrukcją.  

 

Zachęcamy do założenia domowej hodowli owsa.  

 

Pytania do dziecka przed przystąpieniem do prac: 

- Co jest potrzebne do założenia domowej hodowli?  

(doniczka, ziemia, nasiona) 

- Skąd mamy nasiona?  

(od rolnika)  

- Czego rośliny potrzebują do życia?  

(ziemi, wody, słońca)  

 

Instrukcja dla dziecka:  

1. Wsypujemy ziemię w doniczkę lub kubeczek po jogurcie. 

2. Rozkładamy nasiona owsa. 

3. Przysypujemy ziemią. 

4. Ustawiamy w miejscu słonecznym. 

5. Podlewamy.  

 

„Skąd bierze się zboże?” (karta pracy z książki s. 48) – rozmowa z dzieckiem na podstawie ilustracji + 

wykonanie ćwiczeń usprawniających motorykę małą – rysuj po śladzie.  

 

 

Słuchanie fragmentu bajki pt. „O kurce Złotopiórce i kogutku Szałaputku” E.Szelburg – Zarembiny.  

 

Za siedmioma łąkami, za siedmioma polami żyli sobie dziadek i babcia. Dziadek miał kogutka Szałaputka, a 

babcia miała kurkę Złotopiórkę.  

Kogutek Szałaputek co rano piał ku–ku–ry–ku! A kurka Złotopiórka co rano znosiła śliczne, duże, białe 

jajko. 

Wieczorem kogutek Szałaputek i Kurka Złotopiórka chodzili razem na spacer.  

Spacerowali sobie drogą, noga za nogą...  

Czasem szli łąką albo lasem. A raz poszli w pole.  

Na polu kogutek Szałaputek i kurka Złotopiórka znaleźli kłosek pszenicy.  

– Ku–ku–ry–ku! – mówi kogutek Szałaputek. – Najemy się porządnie pszenicznych ziarnek.  

– Ko–ko–ko! – mówi kurka Złotopiórka. – Zanieśmy te ziarnka do domu. Dziadek zmiele je na pszenną 

mąkę, a babcia z tej mąki upiecze pszenną bułkę.  

– Ki–ki–ry–ku! – krzyknął skąpy i łakomy kogutek. – Nie nośmy nic dziadkowi i babci. Sami zjedzmy!  

I zaczął łapczywie dziobaċ ziarnka.  

Widzi to kurka Złotopiórka i przestrzega kogutka Szałaputka:  

https://www.youtube.com/watch?v=WV57FDY8tBs


– Uważnie łykaj.  

Bo kogutek Szałaputek łyk–łyk! po dwa ziarnka na jeden raz łyka.  

– Po jednym ziarnku łykaj, po jednym! – przestrzega mądra kurka Złotopiórka.  

A kogutek Szałaputek nie słucha – po dwa łyka.  

– Po jednym! – krzyczy kurka.  

Po dwa łyka kogutek.  

– Po jednym! – kurka prosi.  

Kogutek swoje. Łyk–głdyk! – zakrztusił się.  

Masz ci los!  

Upadł kogutek Szałaputek jak długi. Upadł koło drogi, zamknął oczy, podkurczył nogi. Ani tchnie.  

Niewiele myśląc biegnie kurka Złotopiórka do morza po ratunek. 

 – O mój Boże! Morze, morze, daj wody! 

– Komu wody?  

– Kogucikowi Szałaputkowi, bo kogutek Szałaputek jak nieżywy, wpadł w pokrzywy, ani tchnie!  

Morze dało wody kogucikowi Szałaputkowi.  

Kogutek Szałaputek napił się. Łyk-głdyk! przełknął dwa ziarnka, co mu w gardle uwięzły, i zdrów, żywy 

wyskoczył z pokrzywy.  

– Ku–ku–ry–ku! – zapiał kogutek Szałaputek dobrej kurce Złotopiórce.  

– Ki–ki–ry–ku! – zapiał dziadkowi i babci. 

– Na zdrowie! – odpowiedzieli mu dziadek, babcia i kurka Złotopiórka.  

 

Rozmowa na temat bajki: 

– Kto żył za siedmioma łąkami i za siedmioma polami?  

– Co miał dziadek i babcia?  

– Jak kogutek Szałaputek wraz kurką Złotopiórka spędzali wolny czas?  

– Co znaleźli na polu? 

– Co postanowił zrobić z ziarnami pszenicy kogutek Szałaputek, a co kurka Złotopiórka?  

– Co przydarzyło się kogutkowi Szałaputkowi podczas jedzenia?  

– Kto pomógł kogucikowi?  

– Czy należy tak postępować jak kogutek Szałaputek i dlaczego? 

 

Zabawa ”Rymy i gesty” 

Rodzic wypowiada słowa – rymy, a dziecko ruchem, gestem odtwarza treść rymów:  

 Włosy – nosy 

 Różki - nóżki  

 Podskoki - kroki  

 Siadanie - turlanie  

 Pstrykanie - kucanie  

 Śpiewanie - bieganie itp.  

Na zakończenie dziecko może samodzielnie tworzyć rymy do podanych przez rodzica słów. 
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