
CEL ZAJĘCIA: 
wytłumaczyć następstwo pór roku, omówić związane z nim 
zmiany w ożywionej i nieożywionej przyrodzie.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Po przeczytaniu rozdziału Liście z książki W. Widłaka Wesoły 

Ryjek oglądamy przez okno, jak wyglądają drzewa, jaki 
kolor mają liście.

II. Rozmawiamy o porze roku, jaką mamy aktualnie, wymienia-
my, czym się charakteryzują wszystkie znane nam pory 
roku, a szczególnie jesień (dni krótsze i coraz chłodniejsze, 
żółknięcie i opadanie liści, zbiory owoców i warzyw, grzyby 
w lesie, odlot ptaków, zmiana futerek u zwierząt, groma-
dzenie przez nie zapasów, kwitnienie astrów, dalii i in.)

III. Tłumaczymy, dlaczego zachodzi zmiana pór roku. Możemy 
przeprowadzić krótkie doświadczenie (pamiętajmy, 
by każdy wykonywany krok dokładnie objaśniać):
Potrzebne będą: dwie piłki, jedna w jaskrawych ciepłych 
kolorach (Słońce), druga mniejsza lub ciemniejsza (Ziemia); 
pisak, klej, dwa korki.
Wykonanie:
1. Umawiamy się, że jasna piłka to Słońce, a ciemniejsza – 
Ziemia. Na obwodzie tej drugiej pisakiem zaznaczamy 
równik.
2. Przyklejamy do „Ziemi” dwa korki (na dole i na górze); 
będą one wyobrażać bieguny. Pochylamy „Ziemię”, ponie-
waż nasza planeta jest pochylona na swej osi.
3. Prosimy jedno z dzieci, by trzymało „Słońce” 
nie ruszając się.
4. Innemu dziecku dajemy do rąk pochyloną „Ziemię” (na 
której możemy nawet zaznaczyć, gdzie na kuli ziemskiej 
znajduje się Polska) i prosimy, aby, nie zmieniając pochyle-
nia piłki, obeszło „Słońce” dookoła tak, jak nasza planeta 
obraca się wokoło swojej gwiazdy.
5. Powtarzamy tę czynność, pokazując dzieciom, że raz 
jedna, a raz druga połowa „Ziemi” znajduje się bliżej 
„Słońca”. W tym miejscu jest lato. W części, która się 
oddala, nadchodzi zima. 

IV.  Następnie zadajemy uczestnikom zajęcia pytania związane 
z lekturą:
• Skąd Wesoły Ryjek wiedział, że nadchodzi jesień? (powie-

dział o tym tata)

• Co się dzieje jesienią z liśćmi? (żółkną, opadają)
• Dlaczego prosiaczek nie chciał, by liście spadły? (drzewa 

bez liści stają się smutne)
• W jaki sposób odrywały się liście od drzew? (zrywał je 

wiatr)
• Co zrobił Wesoły Ryjek, aby drzewa nie były smutne? 

(przykleił je taśmą klejącą z powrotem na drzewa). 
Czy ktoś pomagał Ryjkowi? (żółw przytulanka)

• Czy można tak naprawdę zapobiec opadaniu liści 
jesienią? (oczywiście, że nie, one spadną, ale na wiosnę  
pojawią się znów)

• A czy od przyklejania drzew może rozboleć brzuch?
(nie, ale od nadmiaru smakołyków i owszem)

 V. Na zakończenie zajęć powtarzamy wszystkie znane nam 
wiadomości dotyczące zmian pór roku i oznak jesieni. 
Proponujemy dzieciom, aby z rodzicami zebrały kolorowe 
liście i je zasuszyły.

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:
1. Drzewo jesienią
Potrzebne będą: wydruki 15 (drzewo) i 16 (liście) z Materia-
łów..., klej „Magic”, nożyczki, kredki (o wyrazistych jaskra-
wych kolorach), kartka bloku technicznego (kolorowego), 
najlepiej w kolorze czarnym, szarym, granatowym.
Wykonanie: 
1. Pokoloruj na brązowo drzewo zamieszczone na wydruku 
15, a następnie wytnij je. 
UWAGA! Pamiętaj o ostrożnej pracy z nożyczkami!
2. Naklej drzewo na ciemną kartkę z bloku technicznego.
3. Teraz pokoloruj liście z wydruku 16. Pamiętaj, że jesienne 
liście są bardzo kolorowe – żółte, pomarańczowe, czerwone, 
brązowe i... zielone też.
4. Wytnij wszystkie liście...
5. ... i naklej je na drzewo według własnego pomysłu!

Miłej zabawy!

Spadają liście...
Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś obserwowałem liście. Oczywiście nie sam, tylko z moim przyjacielem 

żółwiem przytulanką [...]
Wszystko przez to, że tata powiedział też, że idzie jesień i niedługo liście opadną. Postanowiliśmy do tego nie 

dopuścić! Drzewo bez liści to przecież nie drzewo, tylko coś w rodzaju bardzo dużego patyka. 
A bardzo duży patyk wygląda bardzo, bardzo smutno. 

(W. Widłak, Wesoły Ryjek, rozdział pt. Liście, str. 34)
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CEL ZAJĘCIA: 
zainteresować uczestników zajęcia przygodami Wesołego 
Ryjka; omówić przyczyny nadejścia zimy i zimowe zmiany 
w przyrodzie.

PLAN ZAJĘCIA:
I. Czytamy rozdział Śnieg z książki W. Widłaka Wesoły Ryjek.

II. Zastanawiamy się nad lekturą:
• Jaka jest zima? (biała, mroźna, wietrzna; wesoła)
• Dlaczego lubimy zimę? (zabawy ze śniegiem, sanki, narty, 

łyżwy; Boże Narodzenie)
• A dlaczego Wesoły Ryjek tak czekał na śnieg? (chciał iść na 

sanki)
• Kto czekał razem z nim i dlaczego? (żółw przytulanka, 

prawdziwy przyjaciel Ryjka)
• Co o powstawaniu śniegu powiedziała mama?
• Jak Wesoły Ryjek zrobił śnieg i co z tego wyszło? 
• O czym dowiedział się prosiaczek tego dnia? (zrobienie 

śniegu to nie taka prosta sprawa i że nawet bez śniegu 
można wspaniale spędzić czas z tatą)

III. Na koniec za pomocą piłek (zob. Materiały... do rozdziału 
Liście) objaśniamy (przypominamy), dlaczego zachodzi 
zmiana pór roku. Następnie prosimy dzieci, by opowiedziały 
o zimowej pogodzie (śnieg, mróz, krótki dzień i długa noc), 
zachowaniu zwierząt (z trudem szukają pożywienia, 
korzystają z zapasów zrobionych jesienią, trzeba je 
dokarmiać; zapadają w zimowy sen, zmieniają futerko na 
gęstsze, zimowe) i ludzi w zimie. 

Propozycje prac plastycznych
i zadań dla dzieci:
Potrzebne będą: wydruki 17-20 w Materiałach..., kredki, 
ołówki, kwadratowe kartki z białej bibuły lub białe serwetki, 
ciemna kartka z bloku technicznego, nożyczki, klej „Magic”.

1. Znajdź jednakowe śnieżynki (wydruk 17)
Już wiesz, że wśród płatków śniegu nie ma dwóch 
podobnych, a na naszym obrazku właśnie jest para jednako-
wych śnieżynek. Znajdź je i oprowadź niebieską kredką.
2. Czego brakuje w lodówce? (wydruk 18)
Kiedy Wesoły Ryjek wkładał butelkę z wodą do zamrażalnika, 
było tam o pięć rzeczy więcej niż kiedy tę butelkę wyjął. 
Przyjrzyj się uważnie, znajdź czego brakuję, 
dorysuj. 

3. Pokoloruj obrazek (wydruk 19)
Na zimowym obrazku pokoloruj wszystko, co nie jest białe. 
Potem rozetnij obrazek na kwadraty wzdłuż zaznaczonych linii 
i daj koledze czy koleżance – niech spróbują go złożyć! 
(UWAGA! Pamiętaj, że pracując z nożyczkami, musisz być 
bardzo ostrożny!)
4. Ślady (wydruk 20)
Po świeżym śniegu oprócz Wesołego Ryjka biegł ptaszek, szła 
dziewczynka, skradał się kotek. Czy umiałbyś odróżnić ślady 
Ryjka, małego prosiaczka, od innych śladów? Pokoloruj je na 
różowo.
5. Eksperyment
Wesoły Ryjek robił śnieg i nie bardzo mu się udało. A ty zrób 
w domu swoją chmurę: nalej do przeźroczystej plastikowej 
butelki gorącą wodę (UWAGA! Poproś o pomoc osobę 
dorosłą!), pozostaw ją tam na kilka sekund, by butelka się 
ogrzała; następnie wylej połowę wody, a do butelki wrzuć 
kostkę lodu. Teraz zobacz – lód ochładza parę wodną, która 
znajduje się w butelce, i z kropelek wody powstaje mgiełka – 
mała chmurka.
6. Śnieżynka
Białą kwadratową serwetkę lub kwadrat z białej bibuły złóż na 
pół, potem jeszcze raz na pół i jeszcze na pół. Otrzymasz 
trójkąt. Teraz wycinaj w tym trójkącie wzorki ze wszystkich 
boków, uważaj tylko, by go nie przeciąć. (UWAGA! Bądź 
bardzo ostrożny, pracując z nożyczkami!) Gdy wytniesz już 
wszystko, co chciałeś, rozłóż serwetkę i podziwiaj powstały 
płatek śniegu. Możesz też przykleić go na ciemną kartkę, by 
był ładnie wyeksponowany.

Miłej zabawy!

Zagadka
Wyroiło się z szarej chmury 
mnóstwo białych, lekkich owadów
Usypują na ziemi dywany,
A na ręce znikają bez śladu.
(śnieżynki)

Skąd się bierze śnieg?
(W. Widłak, Wesoły Ryjek, rozdział pt. Śnieg, str. 43-46)
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