
JESIEŃ chociaż jest deszczowa
to jest bardzo kolorowa.

Spadające z drzew liście piękne barwy mają.
Niczym dywany chodniki okrywają.

Jesienią w lesie grzybów jest tysiące,
jednak musicie uważać, bo niektóre są trujące!

W parku skarbów jest bez liku,
zaraz wszystkie znajdą miejsce w bazgrołkowym koszyku.

Już kasztany, żołędzie i szyszki do koszyka bazgrołki wkładają.
Piękne ludziki na przedszkolnych zajęciach z nich wykonają.

Zwierzęta jesienią nie próżnują wcale,
bo do zimowego czasu przygotowują zapasy wytrwale.

Również bazgrołki zapasy w kuchni gotują,
owocowe dżemy, przetwory i kiszoną kapustę przygotowują.

 

Dzisiaj z bazgrłkami PORY ROKU poznany,
bo o nich stworki dużo słyszały.
Więc zaraz wszyscy się dowiemy

po czym pory roku rozpoznajemy!
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ZIMA jest mroźna i o tym wiemy!
Niektóre zwierzęta na zimę usnęły.

Śnieżynki, które z nieba spadają 
cały świat śniegową kołderką otulają.

Zimową porą lodowe sople z dachu zwisają,
a wielkie mrozy wodę w lód zamieniają.

Jednak bazgrołki dobrze wiedzą,
że po zamarzniętych rzekach i jeziorach na łyżwach nie jeżdżą!

Bazgrołki na lodowisko więc wesoło ruszyły,
slalomem po lodzie z dziećmi jeździły.
Bałwanka ze śniegu bazgrołki ulepiły

wcale się przy tym nie nudziły. 
I chyba wszyscy powiedzą wokoło,

że po mimo mrozu, jest zimą wesoło.
 
 

Po zimie WIOSNA nastaje…
Niedźwiedź już z zimowego snu wstaje.

Wokoło wszystko zieleni się,
kwiaty wokoło pojawiają się!

Tu przebiśniegi, krokus,  a tam przylaszczka, 
są piękne jak z obrazka.

Bociany klekotem już oznajmiają 
że z dalekiego kraju wracają.

Bazrołki z lornetkami ich obserwują,
skowronka śpiewu z ukrycia słuchają.

 



LATO natomiast jest bardzo gorące.
Codziennie świecie złociste słońce.

Bazgrołek na plaży domki z piasku buduje,
a na falach Bazgraptuś wesoło serfuje.

Na polach zboża już dojrzewają
to znak że żniwa się rozpoczynają.

 
 
 

To cztery PORY ROKU wszyscy je już znacie.
Teraz już ich nazwy, bez pomyłki nazwiecie!

 
 

 Wymień nazwy czterech pór roku. Podziel nazwy na sylaby.
Jakie są zwiastuny poszczególnych pór roku? Dopasuj emblematy
do plansz z porami roku.
 Jak ubieramy się zimą, wiosną, latem i jesienią? Dopasuj
emblematy do poszczególnych plansz.

ZADANIA:

1.
2.

3.



jesień



JESIEŃ



zima



ZIMA



wiosna



WIOSNA



lato



LATO



IMIĘ:

ZADANIE: W wyznaczonym miejscu narysuj,  
symbol danej pory roku.

 

WIOSNA



IMIĘ:

ZADANIE: W wyznaczonym miejscu narysuj,  
symbol danej pory roku.

 

LATO



IMIĘ:

ZADANIE: W wyznaczonym miejscu narysuj,  
symbol danej pory roku.

 

JESIEŃ



IMIĘ:

ZADANIE: W wyznaczonym miejscu narysuj,  
symbol danej pory roku.

 

ZIMA



IMIĘ:

P O R Y  R O K U

ZADANIE: Podziel nazwy pór roku na sylaby. W ramkach narysuj
tyle kresek, ile jest sylab w poszczególnych nazwach.



IMIĘ:

P O R Y  R O K U

ZADANIE: W wyznaczonych miejscach narysuj, z czym kojarzą 
się poszczególne pory roku.

JESIEŃ

LATOWIOSNA

ZIMA



IMIĘ:

P O R Y  R O K U

ZADANIE: Wspólnie z nauczycielem odczytaj napisy z ramek.
Połącz napis z odpowiednim symbolem poszczególnych pór roku.

JESIEŃ

LATO

WIOSNA

ZIMA



P O R Y  R O K U

IMIĘ:

ZADANIE: Co ubieramy wiosną, latem, zimą i jesienią? Połącz
ubrania z odpowiednim symbolem przedstawiającym

poszczególne pory roku.



J E S I E Ń

IMIĘ:

ZADANIE: Pokoloruj tylko te rzeczy, które potrzebujemy jesienią.



Z I M A

IMIĘ:

ZADANIE: Pokoloruj tylko te rzeczy, które potrzebujemy zimą.



L A T O

IMIĘ:

ZADANIE: Pokoloruj tylko te rzeczy, które potrzebujemy latem.



W I O S N A

IMIĘ:

ZADANIE: Pokoloruj tylko te rzeczy, które potrzebujemy wiosną.














