
ODDZIAŁ XI – 29.10.2020r.  

„Bajka o jesiennym szalu”- zajęcia matematyczne. 

 

1. Zabawa dydaktyczna „Koło pór roku”. Rozmowa na temat pór roku: Co to są pory roku? 

Jaka jest teraz pora roku? Skąd wiecie, że teraz jest taka pora roku? Jaka pora roku będzie 

po jesieni? Po czym poznamy zimę? Co dzieje się z pogodą zimą? Czy możemy powiedzieć, że 

pory roku zataczają krąg?. Rodzic rysuje na dużym arkuszu duże koło, wymieniając 

jednocześnie pory roku: jesień, zima, wiosna, lato i znowu cykl się powtarza … i tak powtarza 

kilka razy, włączając w to dziecko.. Ale jak odróżnić na naszym kole pór roku, gdzie kończy 

się jedna, a zaczyna druga pora? Ile mamy pór roku? Jak je zaznaczyć na naszym kole?. 

Rodzic słucha propozycji dziecka. . Dziecko proponuje, aby koło podzielić na 4 części. Ale 

jak odróżnić pory roku? Przecież każda z nich jest inna. Dziecko proponuje, aby oznaczyć je 

kolorami. Ustalają barwy charakterystyczne dla każdej z pór roku i przykrywają poszczególne 

ćwiartki koła: czerwona – jesień, biała – zima, zielona – wiosna, żółta – lato. Umieszczenie na 

planszy szablonu z napisem rok do globalnego czytania. 

2. Koło pór roku – zabawa ruchowa 

Dziecko siada na dywanie, rodzic  trzyma kartki w czterech kolorach. Każdy kolor 

odpowiada innej porze roku (jak ustalono w poprzednim zadaniu). Dodatkowo  wspólnie 

ustalają jakie charakterystyczne dźwięki można usłyszeć w poszczególnych porach roku 

(odnoszą się do własnych doświadczeń). Do wytworzenia poszczególnych dźwięków używają 

odpowiednich instrumentów: jesień – bębenek – spadające kasztany; zima – dzwonki – 

skojarzenie z saniami Mikołaja; wiosna grzechotka – żaby; lato – marakasy – owady.  Po 

chwili dzieci wspólnie ustalają jaki dźwięk usłyszą jako następny, jaka to będzie pora roku.  

 

3. Rachunki Pani Jesieni  

Dziecko i rodzic siadają na podłodze. Przed każdym leży podkładka i tacka z liśćmi. Dziecko 

uważnie słucha opowiadania E. Ostrowskiej „Bajka o jesiennym szalu”.  

Barwne liście wiatr gdzieś niesie. Pod drzewami chodzi Jesień. Chodzi 

Jesień zadumana. – Już mnie rosy ziębią z rana. Wkrótce przyjdą chłody, 

deszcze, a tu szala nie mam jeszcze. Wiem, co zrobię! – zaraz Jesień nazbierała 

liści pięć i z pomysłu swego rada w długi rządek je układa. 

(Rodzic. mówi: I ty także weź po pięć liści z tacki i ułóż je przed sobą na podkładce 

jeden obok drugiego. R. opowiada dalej.) 

Truś – zajączek – przysiadł w trawie. Patrzy bystro i ciekawie. – Szal za krótki – 

pisnął – Szkoda! Muszę jeden listek dodać, bo wiem przecież doskonale, że są 

modne dłuższe szale. 

(R. pyta: – Co zrobił zajączek? Ile teraz jest liści w szalu?. Dziecko dokłada jeden liść, 

przelicza ustala wynik.) 

Wiewióreczka stroszy kitkę. – Po co kłaść tu liście brzydkie? O! Ten mi się nie 

podoba, tamten zeschły – wyrzuciła oba! (…) Ja biegnę na śniadanie! 

(Dziecko odejmuje dwa liście. Przelicza. Ustala wynik.) 



Wśród drzew wścibski wiatr się schował, szybko liście porachował. – na szal ... 

Fiiu! ... jest za mało! Więcej, więcej by się zdało! – I wnet zawiał porywiście: – 

Masz tu jeszcze cztery liście! 

(Dziecko dodaje cztery liście. Przelicza. Ustala wynik.) 

– Takie piękne! Takie duże! Lecz trzy spadły mi – w kałużę! – Jesień patrzy już 

przez łzy – i wyrzuca brzydkie trzy: jeden, dwa, trzy (…).  

(Dziecko odejmuje trzy liście. Przelicza. Ustala wynik.) 

Przyfrunęły dwa wróbelki, każdy przyniósł liść niewielki. Już prezenty swoje 

kładą. Jesień woła: – Co za radość! – I uśmiecha się złociście: – Znów mam więcej 

o dwa liście. 

(Dziecko dodaje dwa liście. Przelicza. Ustala wynik.) 

Poznajecie tu borsuka? Właśnie pilnie czegoś szuka. Czego? ... Psst, to tajemnica. 

Chyłkiem wyjrzał już z ukrycia, chwycił jeden listek spory i z powrotem myk, do 

nory. 

(Dziecko odejmuje jeden liść. Przelicza. Ustala wynik.) 

Leciał dzięcioł i niechcący aż trzy listki z drzewa strącił. Jesień liczy: – będzie... 

szal? 

(Dziecko dodaje trzy liście. Przelicza. Ustala wynik.) 

Przechodziły właśnie dzieci. – Patrzcie! Liście na bukiecik! Ten za duży, ten za 

mały... – długo w liściach przebierały. Grześ trzy wybrał, jeden Ola – i pobiegły 

do przedszkola. 

(Dziecko na palcach przelicza, ile razem liści dzieci zabrały z szala Pani Jesieni do 

przedszkola. Odejmuje cztery liście. Przelicza. Ustala wynik końcowy.) 

Szedł na spacer lis Chytrusek. – Jakąś psotę zrobić muszę. Wiem! – Jesieni szal 

rozrzucę! Szast, prast – kitą, i już uciekł! 

Lecą liście rozrzucone... każdy jeden w inna stronę. 

Sprzątanie po skończonej zabawie. 

4. Zabawa oddechowa „Wiatr i liście” 

Dziecko wraz z rodzicem nawlekają liście z poprzedniego zadania na sznurek. 

Siadają naprzeciwko siebie i na zmianę dmuchają, wprawiając liście w ruch. 

5. Zabawa z rodzicami „Pory roku”  

Dziecko wraz z rodzicami stoją w kręgu, każdy ma szarfę z kolorem jednej z pór 

roku. Muszą ustawić się tak, aby zgodnie z prawdą każda pora roku następowała po sobie (w 

razie gdyby brakowało uczestników można włączyć do zabawy lalki). Każdy z uczestników 

zabawy przedstawia się słowami „jestem jesień…, zima…, wiosna…, lato…”, dodatkowo  

rodzice i chętne dzieci przedstawiają swoich sąsiadów (jestem lato, przede mną była wiosna , 

a po mnie będzie jesień). Zabawa toczy się tak długo aż wszyscy się przedstawią. 



 

6. ,,Mysia gimnastyka buzi i język”  – ćwiczenia artykulacyjne 

https://wordwall.net/pl/resource/1018296/logopedia/mysia-gimnastyka-buzi-i-

j%c4%99zyka 
  

.   

 

 

 

 

 

WIOSNA    LATO    JESIEŃ    ZIMA    ROK 

https://wordwall.net/pl/resource/1018296/logopedia/mysia-gimnastyka-buzi-i-j%c4%99zyka
https://wordwall.net/pl/resource/1018296/logopedia/mysia-gimnastyka-buzi-i-j%c4%99zyka


Źródło: 

 https://images.app.goo.gl/w9vq8FvkGjDK7e728 

https://images.app.goo.gl/9EC2BWv7AKke2n8a7 

https://images.app.goo.gl/3SMbdZYMf5Uc2n4G7 

 

 

Zabawa popołudniowa 

„Jesienna moda” 

 

Czego będziesz potrzebować: 

– jesienne liście o różnych kształtach i kolorach, lepiej sprawdza się mniejsze niż większe 

– wydrukowane szablony modelek do ubierania (poniżej) 

– klej (lepiej sprawdzi się w płynie niż w sztyfcie) 

Twoja jesienna kolekcja mody: 

Poprzymierzaj kreacje i gotowe naklej swoim modelkom. Pamiętaj, że możesz je 

wydrukować wiele razy, więc Twoja kolekcja może być bardzo bogata. 

A może zechcesz użyć piórek lub skrawków tkanin, żeby jeszcze bardziej ją urozmaicić? 

Wesołej zabawy! 

Źródło: https://miastodzieci.pl/zabawy/jesienne-ubieranki/ 
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