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„Wiosenne prace na wsi”

1. Na początek dzisiejszych zadań zrobimy gimnastykę buzi i języka.

Proszę wykonaj następujące ćwiczenia:
– Jak KOZA przesuwaj żuchwę raz w lewo, raz w prawo.
– Naśladuj przeżuwanie trawy przez KROWĘ.
– Jak KONIK na przejażdżce, stukaj czubkiem języka o podniebienie. Kląskaj.
– Zrób ryjek ŚWINKI, wysuwając zaokrąglone wargi do przodu tak, by zęby były widoczne.

Powtórz każde ćwiczenie kilka razy.

2. Przyjrzyj się ilustracji.

Skoncentruj się, wiem, że potrafisz :)

Drodzy Rodzice to ćwiczenie wymaga od dzieci użycia przyimków oraz doskonali umiejętności 
określania położenia przedmiotów w przestrzeni (na lewo, na prawo, po lewej stronie, po prawej 
stronie, z przodu, z tyłu, na górze, na dole). W nawiasach podane są przykładowe odpowiedzi.



Drogi uczniu odpowiedz na pytania:

– Gdzie znajduje się mały bocian? (W gnieździe)
– Które zwierzę znajduje się po lewej stronie obrazka? (pies, bocian)
– Co robią kurczaczki? (idą ZA kurą, wchodzą DO wiadra)
– Co dzieje się z prawej strony obrazka? (kogut pieje, gołąb leci, świnka obserwuje 

podwórko).
– Gdzie są koty? (NA dachu)
– Gdzie suszy się pranie? (MIĘDZY oborą a domem, NA sznurku)
– Gdzie jest traktor? (PRZED oborą, NA podwórku,)
– Co dzieje się NAD koniem? (dziewczynka podlewa kwiaty)
– Co robi pies? (śpi PRZED budą)
– Opowiedz co dzieje się NA ŚRODKU ilustracji. (np. chłopiec ciągnie kozę, mama wychodzi

z domu)

3. Otwórz karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz. 4 na str. 10.

Przyjrzyj się ilustracji. Czy potrafisz powiedzieć jakie prace wykonują rolnicy w swoich 
gospodarstwach?

W ćwiczeniu na dole strony narysuj w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w 
poprzednim.

4. Prace wiosną w gospodarstwie.

– Na POLU rolnicy orzą, bronują ziemię, by potem móc w niej zasiać lub posadzić rośliny. 
Dawniej nie było traktorów. Jak myślisz co wykorzystywano do prac polowych? Popatrz na 
ilustracje i spróbuj odpowiedzieć. 



Kiedyś rośliny siano lub sadzono ręcznie. Obecnie częściej robi się to za pomocą maszyn, które 
nazywamy: siewnik i sadzarka. Jak myślisz czy maszyny te ułatwiają pracę rolnikowi?



– W przydomowych ogródkach również korzystamy z narzędzi. Spróbuj podzielić ich nazwy 
na sylaby i głoski.

5. Otwórz karty pracy Nowe Przygody Olka i Ady cz. 4 na str. 11.

Rysuj narzędzia ogrodnicze po śladach. Przeczytaj ich nazwy samodzielnie lub z pomocą Rodzica. 
Połącz napisy z odpowiednimi obrazkami. 
W drugiej części ćwiczenia w każdym kolejnym okienku narysuj o jedne grabie mniej niż w 
poprzednim.

POWODZENIA :)

DLA CHĘTNYCH

6. Wyjmij z wyprawki kartę M i pokoloruj obrazek.

7. Obejrzyj film o tym jak to Skrzat Borówka wybrał się na wyprawę na pole do Skrzata Chaberka.

Link https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4 

8. Na koniec proponuję Ci ćwiczenie czytania. Po włączeniu ćwiczenia przeczytaj nazwę 

zwierzątka i dopasuj obrazek.

https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4


POWODZENIA! :)


