
Zadania zdalne 

Piątek-17 kwietnia 

TEMAT: CZTERY PORY ROKU W GOSPODARSTWIE 

  

1. Zaproście do zabawy rodziców , rodzeństwo i 
poćwiczcie wspólnie. 

  

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

  

2. Od wiosny do wiosny – R. zachęca dzieci do 
wysłuchania wiersza: Poproszę, żebyście zamknęli oczy i 
spróbowali sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na 
świecie w opisanym w wierszu. Podczas słuchania 
postarajcie 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, 

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! 

  

R.: Czy udało Wam się zapamiętać, które pory roku są 
przedstawione w wierszu? Co oznacza sformułowanie 
„płyną miesiące”? Jakie prace gospodarskie wykonuje się 
w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie 
zimą? 

      3. „Rok w domu i w przyrodzie” – zabawa w 
klasyfikowanie. R. układa na podłodze cztery szarfy ( lub 
tasiemka, włóczka) każdą z nich podpisuje nazwą jednej 
pory roku. Następnie prezentuje dzieciom obrazki 
związane z porami roku np.: bocian z młodymi w 



gnieździe, bazie na wierzbie, przebiśniegi, wiosenny 
ogródek, truskawki, arbuz, maliny, porzeczki, borówki, 
czereśnie, jabłka, gruszki, śliwki, dynie, sople, bałwan, 
choinka itp. Dzieci określają, z którą porą roku kojarzą 
się im te obrazki, i dlaczego. Układają obrazki w 
wybranych szarfach. Gdy jeden obrazek pasuje do kilku 
pór roku, R.. prosi dzieci, by ułożyły szarfy w taki 
sposób, żeby można było położyć obrazek w jednym 
miejscu. • szarfy, zdjęcia charakterystyczne dla 
poszczególnych pór roku 

  

     lub proponuję  grę podaję link 

   https://www.lulek.tv/gry/edukacyjne/miesiace-280  

  

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/zabawa-z-
miesiacami-wycinanka-423 

4. " Sylaby na opak"- zabawa słowna. Analiza i 
synteza wyrazu. 

 

R. turla piłkę do  dziecka i podaję wyraz związany z 
omawianą tematyką sylabizując go od tyłu. Zadaniem 
dziecka jest odgadnąć, o jakie słowo chodzi. 

 

wa- kro ( krowa), nia- świ (świnia), ra-ku ( kura), czę-
kur (kurczę), bię- źre ( źrebię), lę- cie (cielę), nik- kur 
(kurnik), nia- staj (stajnia), to- bło (błoto), ko- mle 
(mleko), ko- jaj (jajko), no- sia (siano).... 
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5. Praca plastyczna „Cztery pory roku w 
gospodarswie”– technika dowolna ( jedna  dowolna 
pora roku wybrana przez dziecko). 

  

    Państwa dzieci są bardzo pomysłowe, samodzielne i 
kreatywne. Nie narzucamy zatem konkretnego pomysłu. 
Pozwólmy dzieciom zdecydować. 

  

   Pamiętajmy, że wykonaną pracę należy 
wyeksponować do podziwiania przez członków rodziny. 
A może zechcecie wysłać zdjęcie na adres e-mailowy 
kozikowska.elzbieta@wp.pl   

  

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

  

• Praca z KP3.48b – kącik grafomotoryczny ––
 uzupełnianie tabeli symbolami według wzoru, kolo-
rowanie sekwencji kwadratów. • KP3, kredki 

  

    7. „Karmimy kurki” – zabawa usprawniająca aparat 
mowy. R. rozdaje kartki, na której dziecko rysuje duże 
koła i je wycinają. 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, przelicza je, porównuje liczbę przeniesionych 
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„ziarenek” z rodzicami lub rodzeństwem. • słomki, 
kawałki papieru, kartka z narysowaną kurą  

  

Materiał dodatkowy: 

  

 Obejrzyj/Posłuchaj 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lbBbi_ds4eU-          
pory roku 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU        
nazwy miesięcy 

  

  

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/na-polu-83  - 
kolorowanka 

  

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/co-daja-
ludziom-zwierzatka-na-obrazku-286 

  

https://www.buliba.pl/przygody-misia-bu/mis-bu-na-
wsi.html 
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https://www.lulek.tv/gry/darmowe/wies-227 

  

  

  kozikowska.elzbieta@wp.pl  

mój adres e-mail 

przysyłacie zdjęcia ,zapytania itp.  

  

Pozdrawiam Was Cieplutko !!!  Ela Kozikowska. 
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