
Temat: Zabawy z porami roku 

1. Majka Jeżowska - Marzenia się spełniają 
https://www.youtube.com/watch?v=h9F2qfcnI4w&list=RDh9F2qfcnI4w&start_
radio=1&t=34  
 

2. Kolorowe zdania. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej i  ich odczytywanie (6-

latek) 

Rodzic pisze lub drukuje wyrazy, a dziecko układa w zdania 

Zdania po ułożeniu:  

To jest sala.  

Pomagamy sobie wzajemnie.  

Razem podlewamy fasolki.  

To jest mama, a to syn.  

Moja mama jest wspaniała. 

 Apteka wydaje leki.  

Tam lata kolorowy motyl.  

Biedronka ma siedem kropek. 

 Małe małpki jadły w zoo banany. 

 

3. Słuchanie wiersza P. Beręsewicza Czemu?  

Czemu styczeń nosi ciepłe skarpety?  

Bo mu nogi marzną tak, że o rety!  

Czemu luty taki blady, skąd smutki?  

Bo się martwi, że jest taki króciutki.  

Czemu marzec tak się złości i burzy?  

Bo za wolno wraca wiosna z podróży. 

Czemu kwiecień taki strój ma pstrokaty?  

Bo gdzie spojrzy, wszędzie kwiaty i kwiaty.  

Czemu maj jest zielony i świeży?  

Coś się mamom na Dzień Matki należy.  

Czemu czerwiec w krótkich spodniach już gania?  

Bo to lato, czas na letnie ubrania. 

Czemu lipiec taki dziwnie wesoły?  

Cóż, wygląda, że nie tęskni do szkoły.  

Czemu sierpień tak się śmiesznie nazywa?  

Kiedyś z sierpem chodził rolnik na żniwa.  

Czemu wrzesień wciąż się włóczy po lesie?  

Szuka grzybów, może nam też przyniesie.  

A październik? Czemu drzewa rumieni? 

Bo w kolorach jest do twarzy jesieni.  

https://www.youtube.com/watch?v=h9F2qfcnI4w&list=RDh9F2qfcnI4w&start_radio=1&t=34
https://www.youtube.com/watch?v=h9F2qfcnI4w&list=RDh9F2qfcnI4w&start_radio=1&t=34


A listopad? Czemu smutny i bury?  

Bo mu liście z drzew zdmuchują wichury.  

Czemu grudzień w biały puch się owinął?  

Bo mu cieplej pod śniegową pierzyną.  

Czemu na tym w wierszu kończą się słowa?  

Bo tu rok się zaczyna od nowa. 

 

Rozmowa na temat wiersza.  

Rodzic zadaje pytania, recytując wersy nieparzyste wiersza.  

Dzieci udzielają odpowiedzi dotyczących każdego miesiąca.  

Następnie rodzic pyta dalej:  

Jakie miesiące wchodzą w skład wiosny (lata, jesieni)?  

Jak inaczej możemy jednym słowem nazwać wszystkie miesiące? 

 

4. Zabawa dydaktyczna Kąciki.  

Obrazki, przedmioty lub okazy przedstawiające: jabłka, grzyby, kolorowe liście, 

kasztany, bałwanka, płatki śniegu, karmnik z gilem, kwiaty (tulipany, żonkile), 

skowronka, gałązkę drzewa owocowego, dojrzałe kłosy zbóż, poziomki, dziecko w 

kole (do pływania).  

Rodzic przypomina, że dzieci o każdej porze roku organizowały ciekawe kąciki w 

sali. Przynosi elementy dekoracyjne (w tym pocztówki przedstawiające różne 

miejsca o różnej porze roku). Prosi dzieci o uporządkowanie elementów według 

pór roku. Dzieci podchodzą, wybierają elementy charakterystyczne dla ich pory 

roku i układają na stole np.:  

• jesień – jabłka, grzyby, kolorowe liście, kasztany,  

• zima – bałwanek, płatki śniegu, karmnik z gilem,  

• wiosna – kwiaty (tulipany, żonkile), skowronek, gałązka drzewa owocowego,  

• lato – dojrzałe kłosy zbóż, poziomki, dziecko w kole (do pływania).  

 

5. Podsumowanie wiadomości – Prawda czy fałsz?  

Rodzic wypowiada zdania dla dzieci. 

Jeśli informacja jest prawdziwa – dzieci klaszczą, jeśli jest nieprawdziwa – tupią 

nogami o podłogę.  

Przykłady zdań:  

Jesienią kwitną krokusy.  

Zimą pada kolorowy śnieg.  

Wiosną bociany odlatują do ciepłych krajów.  

Latem wiewiórka zbiera orzechy. 

 

6. Część matematyczna. Ćwiczenia rachunkowe z Olkiem i Adą.  



Dowolna zabawka pluszowa, np. miś, dla każdego dziecka po 10 

patyczków(kredek) w trzech kolorach: niebieskim, zielonym i żółtym, dla 6-latków 

dodatkowo koperty zawierające kartoniki z poznanymi w ciągu roku cyframi i 

znakami. Rodzic omawia zasady zabawy. Rozdaje dzieciom po 10 patyczków w 

trzech kolorach: niebieskim, zielonym i żółtym (6-latki dodatkowo otrzymują 

koperty zawierające kartoniki z poznanymi liczbami i znakami). Usadza na środku 

koła dowolną pluszową zabawkę, np. misia, i kładzie przed nią różne sylwety 

przedstawiające elementy kojarzące się z latem (np. charakterystyczne cechy lata 

(np. trzy koszyczki  czereśni i dwa koszyczki truskawek). Wymyśla zadanie 

związane z Olkiem i Adą i z tymi sylwetami, np.: Olek poszedł z mamą na targ i 

kupił trzy koszyczki czereśni i dwa koszyczki truskawek. Ile koszyczków owoców 

kupili? Dzieci układają przed sobą w jednej linii patyczki według wybranych 

dowolnie dwóch kolorów, np. 3 patyczki niebieskie i 2 patyczki zielone. 

Dzieci -5 -letnie 

− liczą wszystkie patyczki i pokazują wynik na palcach. 

Ustalają, czego jest więcej i o ile więcej; pokazują wynik na palcach. 

Dzieci 6 –letnie 

− liczą patyczki, układają pod nimi działanie, które ilustruje zadanie: 3 + 2 = 5. 

Układają liczby 3 i 2, między nimi kładą odpowiedni znak. 

 

Inny przykład zadania: Mama miała 6 jabłek. 4 jabłka zjadła Ada. Ile jabłek zostało 

mamie? Dzieci układają przed sobą 6 patyczków jednego koloru, 4 odsuwają. 

Następnie udzielają odpowiedzi jak wyżej. 

 

7. Zabawa Czy wiesz, że…? Rozwijanie umiejętności kojarzenia.  

Utrwalanie cech i nazw poszczególnych pór roku. 

Rodzic rozpoczyna zdania. Dzieci kończą je, podając nazwy odpowiednich pór 

roku, np.: Czy wiesz, że kiedy zaczyna padać śnieg, to znak, że… nadchodzi zima?  

Czy wiesz, że kiedy pojawiają się pierwsze motyle, to znak, że… nadchodzi 

wiosna?  

Czy wiesz, że kiedy kończy się przedszkole/rok szkolny, to znak, że… jest lato? 

 

8. Zabawa orientacyjno-porządkowa  Podrzuć, klaśnij i złap.  

Dzieci maszerują po obwodzie koła. Na jedno uderzenie w bębenek zatrzymują 

się, podrzucają ringo (Pieczkę, maskotkę, woreczek…) prawą ręką, wykonują 

jedno klaśnięcie i chwytają ringo obiema rękami. Rodzic kontynuuje zabawę, ale 

przy kolejnym zatrzymaniu się uderza w bębenek dwa razy – dzieci wykonują 

dwa szybkie klaśnięcia itd.  

 

9. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Podnieś skarb.  



Dzieci maszerują, na dźwięk tamburynu wykonują skłon z wyprostowanymi 

nogami, kładą ringo (maskotkę, woreczek) na podłodze, liczą do trzech i je 

podnoszą.  

 

10. Kolorowanka drzewa – 4 pory roku 

https://i.pinimg.com/originals/4b/c9/64/4bc964b66049f1219339ea7fd60ace6f

.jpg 
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