
 PROPOZYCJA ZADAŃ 
DLA 3 LATKÓW ORAZ 4 LATKÓW 

PIĄTEK 09.04.2021 - „Cały rok na wsi”

1. „Masaż na dobry humor” – Rodzic stoi naprzeciwko dziecko i recytuje wiersz, dziecko wykonuje
gesty zgodne z jego treścią:

Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.

Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.

Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

2. „Kolory pór roku” – zabawa dydaktyczna z rymowanką. 
Na środku dywanu rodzic układa 4 obręcze, a w każdej z nich kartka w innym kolorze:  zielona
(oznaczająca  wiosnę),  czerwona (oznaczająca  jesień),  biała  (oznaczająca  zimę)  oraz  żółta
(oznaczająca lato). Dziecko siedzi przed obręczami, rodzic recytuje rymowanki, zatrzymując się
kolejno  przy  odpowiednich  obręczach.  Gdy  podnosi  kartkę  do  góry,  dziecko  powtarzaja
rymowankę. 
Zieloną łąką idzie wiosna, jest kolorowa i radosna. 
Żółte słońce mocno świeci, to jest lato, drogie dzieci. 
Czerwień liści dookoła, to już jesień do nas woła. 
Biało, biało, coraz bielej, to dzięki zimie jest weselej. 

Za drugim razem rodzic  mówi początek  rymowanki,  dziecko dopowiada.  Rodzic  zadaje
pytanie: Jaką porę roku oznaczają kolory: zielony, żółty, czerwony, biały? 



3. „Dziwne kroki” – zabawa ruchowa, naśladowcza. 
Dziecko chodzi swobodnie po pokoju rodzic  po kolei wymienia, czyj chód dzieci mają naśladować.
Chodźcie jak: kwoka z jajem, świąteczny zajączek, pisklak, który dopiero wykluł się z jajka, 
brykający baranek. 

4. „Mam dużo pracy” – zabawa dydaktyczna na temat pracy rolnika w każdej z pór roku. 
Na  podłodze  leżą  4  obręcze,  a  w  każdej  z  nich  kartka  w  innym  kolorze  (jak  podczas  zajęć
porannych). Dziecko wchodzi do obręczy, w której znajduje się czerwona kartka – jest rolnikiem,
mówi:  jesień.  Rodzic czyta tekst dotyczący jesieni na wsi,  dziecko w dowolny sposób ilustruje
ruchem słuchany tekst. 
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. 
Dziecko wchodzi do obręczy z białą kartką w środku i mówi:  zima.  Dziecko w dowolny sposób
ilustruje ruchem słuchany tekst. 
Jest  zimno  i  dni  są  krótkie.  Przyroda  odpoczywa.  Zwierzęta  muszą  być  trzymane  w  ciepłych
pomieszczeniach. 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. 
Dziecko wchodzi do środka obręczy z kartką zieloną i mówi: wiosna. Dziecko w dowolny sposób
ilustruje ruchem słuchany tekst. 
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. 
Dziecko wchodzi do środka obręczy z żółtą kartką i mówi :lato. 
Dziecko w dowolny sposób ilustruje ruchem słuchany tekst. 
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. 

5. Zabawa przy piosence „Stary Donald farmę miał”. Dzieci naśladują dźwięki wydawane przez 
zwierzęta występujące w piosence 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q

6. Praca plastyczna dla chętnych – Wykonanie zwierzątek wiejskich z plasteliny. 

https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q


7. Karta pracy – połącz w pary.

8. Proponuję obejrzenie krótkiego filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U



9. Ćwiczymy przyimki : ZA, PRZED, OBOK, NA, W, POD, MIĘDZY/POMIĘDZY, NAD. Do 
wykonania zadania możemy użyć obrazka, który znajduję się poniżej.



Warto jednak do tego zadania wykorzystać małe akcesoria, które można rozłożyć np. 
mebelki dla lalek, figurki z Kinder Niespodzianek. Możemy również korzystać z rzeczywistych 
przedmiotów, które nas otaczają. Dajemy dziecku lalkę, pluszaka i prosimy :”Połóż lalkę pod 
krzesłem”,”Połóż kubek na stole”. Dziecko musi doświadczyć danego układu praktycznie i realnie. 


