
Data: 15.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Lato tuż, tuż.. 

Temat dnia: Pory roku 

 

Witam Was kochani po weekendzie!  

W tym tygodniu zaczynamy nową tematykę: ,,Lato tuż, tuż”.  

Nowa pora roku zbliża się wielkimi krokami. Dlatego warto o niej 

porozmawiać.  

Chciałabym, żebyście sobie przypomnieli wszystkie pory roku. 

Gotowi?  

WIOSNA,LATO, JESIEŃ, ZIMA.. 

Jaką porę roku mamy teraz? (Wiosnę) 

A jaka pora roku będzie kolejna? (Lato) 

 

Teraz spójrzcie na obrazki i zastanówcie się, który obrazek 

przedstawia lato? 

          



  

 

Brawo kochani! Świetnie sobie poradziliście! 

 

-Wysłuchajcie wiersza Urszuli Kowalskiej ,,Cztery pory roku” 

 

,,Cztery pory roku” 

 

Wiosna 

Weź mnie babuniu za rączkę, 

razem pójdziemy na łączkę, 

tam prześlicznie pachną kwiatki, 

złapię motylka do siatki, 

a w barwnych jego skrzydełkach, 

słoneczko zalśni jak w szkiełkach. 

Lato 

Nad morze babciu pójdziemy, 

zamki z piasku zbudujemy, 

muszelkami je ozdobię, 



wszystko podaruje tobie. 

Gdy się w morzu wykąpiemy, 

dalej bawić się będziemy. 

 

Jesień 

Wyjdźmy babciu na spacerek, 

do parku, później na skwerek. 

Zbiorę kasztany, patyki, 

zrobimy śmieszne ludziki. 

A z listków złoto-czerwonych, 

bukiet będzie wymarzony. 

Zima 

Babciu załóż mi kurteczkę 

i szaliczek, ten w krateczkę. 

Będę lepiła bałwanka 

i posadzę go na sankach. 

Zjedziemy z wysokiej górki, 

aż szalik poleci w chmurki! 

Przykładowe pytania do wiersza: 

-Ile pór roku wystąpiło w wierszu? (4) 

-Jakie mamy pory roku? (wiosna, lato, jesień, zima) 

-Jakie osoby wystąpiły w wierszu? (babcia i dziecko) 

-Co dziecko chciało robić na łące? (wąchać kwiatki, złapać motyla do 

siatki) 

-Co dziecko chciało robić nad morzem? (zbierać muszelki, budować 

zamki z piasku, kąpać się w morzu) 

-Co dziecko chciało robić w parku? (zbierać kasztany, patyki i liście) 

-Co dziecko chciało robić zimą? (lepić bałwana, zjeżdżać na sankach) 

-Która pora roku jest Twoją ulubioną? 

-Co najbardziej lubisz robić latem? 

 



Zabawa ruchowa : ,,Skoki przez drabinkę”  

Poproście mamę lub tatę, by wykonali Wam drabinkę, np. z gazety. 

Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe paski, które ułożycie na ziemi 

na wzór drabinki. Waszym zadaniem będzie sprawne przeskakiwanie 

kolejnych szczebelków. 

 

Przypomnijmy sobie teraz piosenkę pt. ,,Tato, już lato”:  

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

 

Popatrzcie na obrazki poniżej i zastanówcie się, które rzeczy 

zakłada się latem?  

       

         

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


      

   

 

Świetnie Wam poszło! 

Czas na kolejne zadanie.  

Rodzice Wam przeczytają zdania, a Waszym zadaniem będzie 

powiedzieć, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.  

1. Teraz jest wiosna. 

2. Wiosną  jeździmy na sankach. 

3. Latem lepimy bałwana. 

4. Zimą kwitną kwiaty. 

5. Zimą rzucamy śnieżkami. 

6. Mamy 4 pory roku. 

7. W lecie kąpiemy się w morzu. 

8. Jesienią kolorowe liście spadają z drzew. 

9. Latem ubieramy choinkę. 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Czas na zagadki!  

 

To jest pani w niebiesko – białej sukni. 

Sypie śniegiem na świat cały, 

a malutkie te dziewczynki 

to córeczki jej, śnieżynki. 

(Zima)    

 

Maluje liście kolorowo, 

na czerwono i pomarańczowo. 

Słonko świeci gdy ona się śmieje, 

kiedy płacze, to deszcz leje.  

(Jesień) 

 

 

 

Jaka to pora roku rozrzuca 

zieleń wokół? Kaczeńce złoci 

na łąkach i słucha pieśni skowronka. 

(Wiosna) 

 

 

Ma dla wszystkich złote plaże, 

chłód jeziora, w lesie cień. 

A dla dzieci, jakie ma atrakcje?      

Dla dzieci – słoneczne wakacje! 

(Lato) 

 

 



Dzisiaj to wszystko, do usłyszenia jutro! 

Pozdrawiam! 

P. Angelika  

 

 

 

 


