
PODRÓŻ PRZEZ KOLOROWE PORY ROKU I MIESIĄCE  - Kwiecień 

 

 

1. Słuchanie wiersza  A.Kuhn  „Cztery pory roku” 

 

To jest zima w sukni białej 

Sypie śniegiem na świat cały. 

A malutkie te dziewczynki 

To córeczki jej, śnieżynki 

One tańczą i śpiewają 

Ziemię puszkiem otulają. 

Spłynęły lody rzeką, słoneczko wyżej świeci 

Minęła zima, nadchodzi wiosna, cieszą się dzieci. 

Jej sukienka – łąka zielona 

A pomocnik to wesoły wiatr. 

Zaraz czar się tu wielki dokona 

Zbudzi ze snu tulipany i świat. 

Słoneczko grzeje wciąż mocniej 

Zaraz się lato rozpocznie. 

Ma dla wszystkich złote plaże 

Chłód jeziora, w lesie cień 

Krótkie noce pod namiotem 

I słoneczny długi dzień 

A dla dzieci jakie ma atrakcje 

Dla dzieci – słoneczne wakacje! 

Już coraz dłuższe noce 

Już dojrzewają owoce 

Jesień maluje liście kolorowo 

Na czerwono i pomarańczowo. 



Słonko świeci gdy ona się śmieje 

Kiedy płacze, to deszcz leje. 

Piękna, zielona i bardzo radosna, 

Taka jest właśnie Pani Wiosna! 

Przybywa do nas po śnieżnej zimie, 

Gdy mroźny czas na stałe minie. 

Chowamy czapki i ciepłe kozaki, 

Obserwujemy lecące ptaki. 

Gdy nadchodzą wiosenne miesiące, 

Budzi się życie w parku i na łące. 

 

2 . Rozmowa na temat wiersza: 

- Ile jest pór roku? 

- Wymień cztery pory roku? 

- W jakie kolory ubierają się pory roku? 

- Jaką mamy teraz porę roku?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Popatrz na obrazki i nazwij pory roku. 

 

 

3. Ale rok to nie tylko mijające pory roku, ale również miesiące 

- Ile mamy miesięcy? Wymień ich nazwy. Może Tobie pomóc tata lub mama. 

4. Zaśpiewaj na melodię „Panie Janie” nazwy wszystkich miesięcy. 

5. A jaki mamy teraz miesiąc? ( kwiecień ) Brawo ! 

6. Posłuchaj bardzo uważnie wiersza o kwietniu. 

 



 

,,KWIECIEŃ PLECIEŃ" 

Ach ten kwiecień, psotny kwiecień, 

różne figle płata w świecie. 

Raz przygrzeje mocno słońce, 

że jak w lecie jest gorąco. 

Innym razem śniegiem prószy, 

że aż wszystkim marzną uszy. 

Kwiecień - plecień, bo przeplata, 

trochę zimy, trochę lata 

 

7. PRZYSŁOWIA O KWIETNIU 

 Które przysłowie pochodzi z wiersza ? Posłuchaj. 

 

Gdyby w kwietniu nie padało, to owoców będzie mało. 

Kwiecień, gdy deszczem plecie, maj wystroi kwieciem. 

 Suchy kwiecień, mokry maj - będzie żyto jak gaj. 

Kwiecień plecień, bo przeplata , trochę zimy , trochę lata 

Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze. 

8. Zabawa  „Prawda czy fałsz” 

Rodzic wypowiada zdania. Przy zdaniu prawdziwym dziecko klaszcze nad głową, przy 

zdaniu fałszywym- uderza o podłogę. 

Teraz jest wiosna. 

Wiosną zrywamy jabłka w sadach. 

W czerwcu lepimy bałwana. 

Tulipan to kwiat wiosny. 

Jesienią przylatują do nas bociany. 

W grudniu kwitną kwiaty na łące. 

Zimą rzucamy śnieżkami. 

Jesienią dokarmiamy ptaki. 

Kwiecień następuje po marcu. 

W lecie są wakacje i kąpiemy się w morzu. 

W grudniu przychodzi Mikołaj 

Wiosną kolorowe liście spadają z drzew. 

W maju ubieramy choinkę 



9. Wykonanie wspólnie z rodzicami ,,Zegara z nazwami miesięcy” 

 

 

 



10.Świat w czterech porach roku” – opowieść ruchowa 

 wg A. Sosnowskiej. 

 

Zapukała do mnie Pani Wiosna, 

Otworzyłam, a ona zapytała, czy urosłam? 

Wzięła mnie za rękę i iść boso kazała. 

Biegłam po łące, po kamieniach chodziłam. 

Nikt by nie uwierzył, że tam z Wiosną byłam. 

Rozejrzałam się dookoła, 

A tu patrzę lato już mnie woła. 

Słonko świeci, szumi rzeczka 

I już czeka mnie wycieczka. 

Wsiadam w samolot, statek i pociąg, 

A tu już gwiazdy na niebie migoczą. 

Zamykam oczy i idę spać, 

Co się tu może jeszcze stać. 

Po chwili budzi mnie silny wiatr, 

Który jak grom z nieba mi spadł. 

Stos kolorowych liści na głowę mi frunie, 

Jeszcze chwilkę i deszcz z nieba lunie. 

Co jeszcze dzisiaj może się stać 

Może z zimą śnieżkami będę grać? 

Zbuduję igloo, ulepię bałwana, 

A może spotkam lodowego pana? 

I zasnę w łóżeczku, jak kiedyś i dziś, 

Przytuli mnie mama i mój pluszowy  

 

 



11.Wiersz do słuchania „Miesiące” I. Salach 

Styczeń 

Jestem mroźnym bratem na sankach 

pomykam 

Grudzień wraz ze sobą mocno razem stykam. 

Luty 

Kiedy przyjdzie srogi luty załóż bracie ciepłe 

buty. 

Czapkę, szalik załóż też; mróz jest srogi- wierz 

mi, wierz! 

Marzec 

W marcu jak w garncu pogoda zmieszana. 

Raz świeci słonko, raz deszcz na nas pada. 

Kwiecień 

Kwiecień- plecień, bo przeplata trochę zimy, 

trochę lata. 

Często tak wypada, że i wiosną śnieżek pada. 

Maj 

Idzie piękny miesiąc maj żyto rośnie niby gaj. 

W gniazdach się pokażą ptaki dzieci mogą 

zrywać maki. 

Czerwiec 

W czerwcu się zieleni czerwiec mały kwiatek 

polny, 

Gdy na łące go rozpoznasz zuch jesteś - toś 

zdolny! 

Lipiec 

Lipiec zaprosi wszystkich nad morze. 

Popływa z dziećmi chętnie w jeziorze. 

Sierpień 

A rumiany sierpień do pracy zaprasza 

I po żniwach będzie mąka, chleb i kasza. 

Wrzesień 

We wrześniu zaś wrzosy kwitną fioletowo, 

O tej porze roku w lesie kolorowo. 

Październik 

Gdy październik zajrzy nocą do ogrodu 

To dzieci i ptaki wnet zaznają chłodu. 

Listopad 

Zaś listopad w parku trąca liście złote 

Znajdź zajęcie w domu na jesienną słotę. 

Grudzień 

Idzie grudzień już po grudzie wielkimi krokami 

Jadą sanki, brzęczą dzwonki i tak rok za nami 

 

 

 

 Wymień nazwy miesięcy 

 


