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Temat: Cały rok na wsi 

•„ Dziwne kroki” -  zabawa ruchowa, naśladowcza.  

Dzieci chodzą swobodnie. Rodzic po kolei wymienia, czyj chód dziecko ma naśladować. 

Chodź jak: kwoka z jajem, świąteczny zajączek, pisklak, który dopiero wykluł się z jajka, 

brykający baranek. 

• „Kolory pór roku” – zabawa dydaktyczna z rymowanką. Proszę przygotować kolorowy 

papier: zielony – oznacza wiosnę, żółty – oznacza lato, czerwony – oznacza jesień  

oraz  biały – oznacza zimę.  

Rodzic recytuje rymowankę , podnosząc kartkę w odpowiednim kolorze, a dziecko powtarza 

tekst:  

 Zieloną łąką idzie wiosna, jest kolorowa i radosna.  

Żółte słońce mocno świeci, to jest lato, drogie dzieci.  

Czerwień liści dookoła, to już jesień do nas woła.  

Biało, biało, coraz bielej, to dzięki zimie jest weselej.  

Proszę zadać pytanie: Jaką porę roku oznaczają kolory: zielony, żółty, czerwony i biały? 

•Ciepło – zimno” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

R. chowa w pokoju figurkę zwierzątka, wcześniej ustala z dzieckiem czego ma szukać. 

Dziecko jest odwrócone plecami. Rodzic mówi: Poszukaj figurki.  Gdy dziecko jest daleko od 

schowanego przedmiotu, r. mówi: Zimno. Gdy się zbliża, mówi: Cieplej. Gdy jest blisko, 

mówi: Ciepło. Gdy jest tuż, tuż, mówi: Gorąco. Dziecko zatrzymuje się, rozglądają wokół 

siebie. gdy znajdzie smoka, zostaje nagrodzony brawami. 

• „Mam dużo pracy” – zabawa dydaktyczna na temat pracy rolnika w każdej z pór roku.  

Na środku dywanu leżą 4  kartki w innym kolorze: zielona, żółta, czerwona, biała. Dziecko jest 

ROLNIKIEM. Chodzi pokoju podnosi czerwoną kartkę , mówi: jesień.  R. czyta tekst dotyczący 

jesieni na wsi, dziecko w dowolny sposób ilustruje ruchem słuchany tekst. Dni robią się coraz 

krótsze i należy się spieszyć, by ze wszystkim zdążyć. Trzeba zwieźć ostatnie zbiory, zebrać 

owoce i zaorać pola. Jesień to czas zbiorów ziemniaków, buraków, a także czas zbiorów 

jabłek i gruszek w sadzie. W warzywniku gospodyni ścina kapustę i wyrywa marchewki. 

Rolnik wkrótce zaorze pole i zasieje nowe zboże.   

Dziecko podnosi białą kartkę  i mówi: zima.  W dowolny sposób ilustruje ruchem słuchany 

tekst. Jest zimno i dni są krótkie. Przyroda odpoczywa. Zwierzęta muszą być trzymane  

w ciepłych pomieszczeniach. Rolnik przycina gałęzie drzew i rąbie drwa na opał. Potem suszy 

je i składuje. Jest mróz i na łąkach nie ma już trawy. Krowy zostają w oborze, a rolnik karmi je 

sianem.  



Dziecko podnosi zieloną kartką  i mówi: wiosna,  w dowolny sposób ilustruje ruchem 

słuchany tekst. Trawa już się zieleni i zwierzęta wychodzą na łąkę. Zboża posiane jesienią już 

wzeszły i potrzebują składników odżywczych, dlatego rolnik rozsypuje na polu nawóz. Wiosna 

to czas narodzin. W gospodarstwie rodzą się: kurczęta, cielęta i źrebięta. Dziecko podnosi  

żółtą kartką  i mówi: lato  w dowolny sposób ilustrują ruchem słuchany tekst. Lato na wsi to 

czas żniw czyli ścinania i zbierania zboża, sianokosów i wielu innych prac. Sąsiedzi pomagają 

sobie nawzajem. Gospodyni w warzywniku zbiera pomidory, fasolkę i sałatę. Zrywa się część 

najmniejszych jabłek, aby pozostałe były dorodniejsze.  

• Zabawa taneczna przy  piosence DZIADEK FAJNĄ FARMĘ MIAŁ  –  śpiewanki  dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ 

•Obejrzyj obrazki. Powiedz jakie czynności wykonuje się na wsi. 

 

     

 

 

        

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ


• Dokończ rysowanie świnki według podanego wzoru. Policz ile jest świnek.  

 

•Dorysuj kaczuszkom wodę. 

 

• Narysuj w ogonie koguta tyle piór, ile wskazuje liczba kropek na karteczce. 

 

 

• Otocz pętlą zwierzęta, które są zwrócone w tę samą stronę. 

 



• Połącz zwierzęta z ich cieniami 

 

 


