
 

1. Muzyczna rozgrzewka „Clap clap song” – do zabawy będziemy potrzebować kartkę papieru i film 

https://www.youtube.com/watch?v=0HByXWgkMwk 

Najpierw Rodzic może pokazać dziecku na czym polega zabawa, a później niech dziecko spróbuje zagrać 

razem z dziećmi z filmiku. 

 

2. „Cztery pory roku” – utrwalenie pór roku z piosenką – Rodzic odtwarza dziecku piosenkę i zachęca do 

wspólnego śpiewania. 

Link tu: https://soundcloud.com/alina-pacura/4-pory-rok-rok-nasz-ma 

 

3. Od wiosny do wiosny – Rodzic zachęca dziecko do uważnego wysłuchania wiersza: Poproszę, zamknij oczy i 

spróbuj sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na świecie opisanym w wierszu. Podczas słuchania postaraj się 

zapamiętać, jakie pory roku są w nim przedstawione. 

 

Od wiosny do wiosny Hanna Zdzitowiecka 

Na niebie jaśnieje słońce, 
dni płyną, płyną miesiące… 
Z lodu uwalnia się rzeka 
i ze snu budzą się drzewa, 
ptaki wracają z daleka, 
będą wić gniazda i śpiewać. 
Sady zabielą się kwieciem… 
To wiosna! Wiosna na świecie! 
Na niebie jaśnieje słońce, 
dni płyną, płyną miesiące… 
Dni coraz dłuższe, gorętsze 
pod lipą ciche pszczół brzęki, 

 

Temat zajęć: Cztery pory roku w gospodarstwie 
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woń siana płynie powietrzem, 
z pól żniwne słychać piosenki, 
zakwitły malwy przed chatą… 
Lato na świecie! Już lato! 
Na niebie jaśnieje słońce, 
dni płyną, płyną miesiące… 
W sadzie już jabłko dojrzewa 
niebem sznur ptaków mknie długi. 
Liście się złocą na drzewach 
idą jesienne szarugi 
wiatr nagle drzewa gnie w lesie… 
Jesień na świecie! Już jesień! 
Na niebie jaśnieje słońce, 
dni płyną, płyną miesiące… 
Długie i ciemne są noce 
śniegową włożył świerk czapę 
śnieg w słońcu tęczą migoce 
i sople lśnią pod okapem, 
rzekę pod lodem mróz trzyma… 
Zima na świecie! Już zima! 
Na niebie jaśnieje słońce, 
dni płyną, płyną miesiące… 
Ze snu się budzi leszczyna 
i nową wiosnę zaczyna! 

 

Rodzic: Czy udało Ci się zapamiętać, które pory roku są przedstawione wierszu? Co oznacza określenie „płyną 

miesiące”? Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu? 

4. Rodzic pokazuje dziecku prezentację i odczytuje napisy na poszczególnych kartach podczas wyświetlania. 

Prezentację przesuwamy za pomocą strzałek. 

Prezentacja tu: http://scholaris.pl/resources/run/id/103662 
 

5. „Rok w domu i w przyrodzie” – zabawa w klasyfikowanie. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie o jakiej porze 

roku mówi opis czytany przez Rodzica? Następnie dziecko odczytuje kolorowe wyrazy, ustala prawidłową 

kolejności pór roku  i nazywa obrazki oraz wskazuje do której pory roku pasują.  

 

➢ 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. 

➢ 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. 

➢ Trawa już się zieleni i zwierzęta wychodzą na łąkę. Zboża posiane jesienią już wzeszły i potrzebują składników 

odżywczych, dlatego rolnik rozsypuje na polu nawóz. Ta pora to czas narodzin. W gospodarstwie rodzą się: 

kurczęta, cielęta i źrebięta. 

➢ Przyroda odpoczywa. Zwierzęta muszą być trzymane w ciepłych pomieszczeniach. Jest zimno i dni są krótkie. 

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. 
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6. Praca z Książką karty pracy 3  

 

• KP3.47b – odnajdywanie elementów niepasujących do prezentowanej pory roku, nalepianie nazwy pory roku 

• Praca z KP3.48b – kącik grafomotoryczny –– uzupełnianie tabeli symbolami według wzoru, kolorowanie 

sekwencji kwadratów.  

 

7. „Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat mowy. Potrzebne będą kartki, nożyczki, słomka.  

Rodzic daje dziecku 2 kartki (mogą być z gazety kolorowej), na których dziecko rysuje pisakami duże koła i je 

wycina. Niepotrzebne fragmenty papieru tnie na niewielkie kawałki (wielkości paznokcia kciuka) – będą 

udawać pokarm kurek. Następnie dziecko za pomocą słomek przenosi papierowe ścinki na wycięte koła i 

przelicza je. 

8. Propozycja zabawy na weekend dla całej Rodziny. Zapraszam do wspólnej zabawy z dziećmi 😊 

 
Wersje łatwiejsze: 

https://www.youtube.com/watch?v=aldY6fETx_w 

https://www.youtube.com/watch?v=b9cOfnIutXk 

Wersje trudniejsze: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Pce_FKEhqe4 

https://www.youtube.com/watch?v=-PTI4QKd_Fk 

 

Zachęcamy Rodziców do wysyłania zdjęć do galerii „Co słychać u przedszkolaków?” 

 

Życzymy Rodzicom i dzieciom udanego weekendu. Zapraszamy do dalszej nauki i zabawy  w poniedziałek. 

Przygotujcie 4 część książek z kartami pracy.  

Pozdrawiamy serdecznie 

Pani Alina i Pani Ewa 
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