
1. Zabawy ruchowe na początek:
 „Słonko świeci, deszczyk pada” - Rodzic włącza nagranie skocznej

piosenki i na hasło „Słońce świeci” dziecko może biegać,

podskakiwać, tańczyć. Gdy muzyka cichnie głośno mówimy hasło:

„Deszcz pada” – dziecko ma za zadanie jak najszybciej schować,

a następnie czeka na ponowne hasło „Słonko świeci” i muzykę.

 „Nie wpadnij do kałuży” - Rodzic rozkłada na podłodze

w niewielkich odległościach od siebie kartki z gazet. Dzieci

przeskakują z kartki do kartki tak, jakby skakały po kamieniach

między kałużami.

 „Taczki” - zabawa również w parach, jak wyżej, dziecko klęka

podpiera się na rękach i wyciąga do tyłu wyprostowane nogi. Rodzic

staje między nimi, łapie za kolana i unosi do góry nogi dziecka.

W pozycji „taczki” przechodzimy w dowolne miejsce.

 https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE

2. Wiersz od „Od wiosny do wiosny”.
Rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania wiersza oraz prosi aby

zamknęło oczy i spróbowało sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na

świecie. Podczas słuchania, warto by dziecko zapamiętało jakie pory roku

są w nim przedstawione.

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE


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!

Rozmowa na temat treści wiersza, pytania do dziecka:
- Czy zapamiętałeś, które pory roku są przedstawione w wierszu?

- Co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”? Jak myślisz?

- Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną,

latem, jesienią a jakie zimą?

3. Piosenka o miesiącach i porach roku:
https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk

4. Rok na wsi
Rodzic czyta tekst dotyczący każdej pory roku na wsi. Dzieci oglądają

ilustracje i próbują same opowiedzieć co jest na nich przedstawione.

https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk


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.

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.



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.

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

trzymane w ciepłych pomieszczeniach. Rolnik przycinana 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.



5. „Rok w domu i w przyrodzie” - zabawa matematyczna w

klasyfikowanie
Na podłodze rodzic rozkłada cztery szarfy, sznurki, albo inną rzecz z

której stworzy kształt koła. Obok każdego koła kładziemy napis z nazwą

pory roku (wiosna, lato, jesień, zima). Następnie prezentujemy dziecku

obrazki, np.: bocian z młodymi w gnieździe, bazie na wierzbie,

przebiśniegi, truskawki, arbuz, jabłka, gruszki, śliwki, dynie, sople,

bałwan, choinka (czyli to, co jest charakterystyczne dla danej pory roku).

Dziecko określa, z która pora roku kojarzą im się te obrazki i dlaczego.

Układa ilustracje w wybranych szarfach. Gdy jeden obrazek pasuje do

kilku pór roku, rodzic prosi dziecko, aby ułożyło szarfy w taki sposób,

żeby można było położyć obrazek w jednym miejscu ( tak zwana część

wspólna zbioru).

WIOSNA

LATO

JESIEŃ

ZIMA





Bajka o przygodach Misia Kudłatka na wsi
https://www.youtube.com/watch?v=wH3rjOfzOYY

6. Propozycje kart pracy

https://www.youtube.com/watch?v=wH3rjOfzOYY





