
 

Poniedziałek 22.03.2021 

 

Zabawy na cztery pory roku  

 

Witam kochane Smerfy i Rodziców ☺ Zapraszam do wspólnych wiosennych zabaw i zajęć. 

 

• Na początek trochę się poruszmy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&ab_channel=WYGIBASYTV-

piosenkidladzieci 

 

• Rozwiązywanie zagadek o porach roku. 

 

Gdy na ziemi wszędzie biało, 

wszystko wkoło zasypało, 

szczypie w ręce i policzki, 

noś więc grube rękawiczki.  / zima/ 

 

Kiedy wszyscy wyjeżdżają, 

bo urlopy wreszcie mają. 

Gdy wakacje zaczynamy, 

jaką porę roku mamy?        /lato/ 

 

Na drzewach liście kolorowe. 

W sadzie owoce zdrowe. 

W spiżarni różne zapasy, 

na trudne zimowe czasy    /jesień/ 

W marcu swój początek bierze, 

kiedy kwiatki, pąki świeże. 

Jakie imię jest tej damy? 

Z czterech pór wybierać mamy.    /wiosna/  

• „Pory roku – połącz w pary” – gra on-line. 

Rodzic odczytuje po kolei napisy a dziecko łączy obrazki z ich nazwami. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2940426/polski/pory-roku 

 

• Obserwacja pogody za oknem i swobodne wypowiedzi – Czy już widać wiosnę? 

• Proszę o odczytanie dziecku wiersza pt. „Wiosna” D. Kossakowskiej 

 

Wiosna przyszła do nas dziś z rana, 

W zieleń trawy soczystej ubrana. 

Przebiśniegi już kwitną w ogrodzie, 

Zawdzięczają to pięknej pogodzie. 

Słońce świeci, krokusy ogrzewa, 

I zielenią się wszystkie drzewa. 

Ptaki chcą już gniazda budować, 

By pisklęta swoje wychować. 

Deszcz wiosenny cicho coś śpiewa, 

A słuchają go kwiaty i drzewa. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&ab_channel=WYGIBASYTV-piosenkidladzieci
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&ab_channel=WYGIBASYTV-piosenkidladzieci
https://wordwall.net/pl/resource/2940426/polski/pory-roku


 
 

 

• Pytania dotyczące obrazka i wysłuchanego wiersza: 

- Kto przyszedł do nas z rana? 

- Jak była ubrana pani Wiosna? 

- Co się dzieje w przyrodzie wiosną? 

-Jak nazywają się pierwsze wiosenne kwiaty? 

 

• Zabawa „Jestem kwiatem” 

Dziecko w pozycji kucznej, głowa schowana, powoli podnosi się, rozprostowuje ręce, nogi, 

tułów, wyciąga ramiona w górę, przechodzi kilka kroków i znów wraca do pozycji kucznej. 

/ zabawę powtarzamy kilka razy/ 

 

• Zabawa logorytmiczna ”Odgłosy wiosny”.                                                                                             

Żeby kwiaty mogły rosnąć, musi padać deszcz. Dziecko naśladuje odgłosy o których mówi 

rodzic: 

 

Pada deszczyk, pada i po liściach tak szeleści-szu, szu 

Wiatr tu pędzi na wyścigi i kwiatów kołysze łodygi- wiu, wiu 

Biegną dzieci tu z ochotą, uważajcie takie błoto-chlap, chlap 

Teraz baczność, kroki duże przeskoczymy przez kałuże-hop, hop 

Deszcz ustaje, słońce świeci, maszerują wesołe dzieci-ha, ha, ha. 

 

• Pamiętacie piosenkę o promyku słońca? To zapraszam do jej zaśpiewania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk&ab_channel=PiterKorn 

 

• Chętne dzieci zapraszam do rysowania po śladzie i pokolorowania kredkami lub 

pomalowania farbami wybranego rysunku wiosennego kwiatka. (Rodziców proszę o 

wydrukowanie kolorowanek). 

https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk&ab_channel=PiterKorn


 
 



 
 

Kochane przedszkolaki dziękuję Wam za zabawę. Zapraszam Was teraz  na spacer do parku, gdzie 

będziecie mogli poszukać oznak wiosny. 

  

Pozdrawiam. Pani Krysia ☺  

 


