
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co robiły Sówki w 

PAŹDZIERNIKU? 



Październik rozpoczęliśmy tematem : „Zjadam owoce”  
przynieśliśmy do przedszkola różne owoce, które oglądaliśmy, 
wąchaliśmy i oczywiście kosztowaliśmy. W przedszkolu nauka o 
owocach to również poznawanie wierszy i piosenek. Poznaliśmy wiersz 
„Spadła gruszka”, który rytmizowaliśmy z wykorzystaniem 
instrumentów. Bawiliśmy się w zabawę kołową „Jabłuszko”, która 
zdecydowanie przypadła nam do gustu. Z Panią Martą mieliśmy okazję 
odbijać połówki jabłek moczone w farbie, z których powstały prace 
grupowe- kompoty. Skoro już o kompocie mowa, to właśnie w 
październikowy poranek z Panią Martą przygotowaliśmy pyszny 
kompot (wszystkie Sówki podjadały owoce z garnka). Rozmawialiśmy o 
przygotowywaniu przetworów na zimę.  

Może drodzy rodzice jeszcze mielibyście ochotę przygotować z 
dziećmi na przykład gruszki w syropie w domu? Do czego serdecznie 
zachęcamy! 

Jabłka, których dzieci przyniosły najwięcej posłużyły nam 
również do liczenia. Pani Ola przeczytała nam wiersz „Co lubimy” 
I.Salch, ponieważ uczymy się słuchania ze zrozumieniem krótkich 
tekstów na temat, których rozmawiamy. Uczyliśmy się opisywać 
owoce- ich kolor oraz kształt. Poznaliśmy słowo miąższ. Ponadto 
dowiedzieliśmy się dlaczego warto jeść owoce oraz jak rosną. Po 
odpoczynku z Panią Martą bawiliśmy się w zbieranie jabłek.  

 



 

Zdjęcie 1 Degustacja owoców 01.10.13. 

Jak to zwykle bywa po owocach przychodzi czas na warzywa, 
tak się zdarzyło i w naszym przedszkolu. Tym razem jednak to nie 
dzieci przynosiły warzywa do przedszkola, lecz wybraliśmy się z Panią 
Martą i Panią Moniką na zakupy do pobliskiego sklepu z warzywami. 
Dzięki uprzejmości Pani Sprzedawczyni mogliśmy pooglądać i 
powąchać wszystkie warzywa. Sprawdziliśmy również czy pamiętamy 
nazwy owoców. Z zakupionych warzyw przygotowaliśmy surówkę i 
sałatkę.Poznaliśmy piosenkę „Smaczne warzywa”, która towarzyszyła 
nam przez cały tydzień.  Bawiliśmy się w segregowanie emblematów 
owoców i warzyw czy też w zabawę grupową „Marchewka i groszek”.  

Z ogromną przyjemnością przywitaliśmy Filharmonię Śląską. Byli 
to nasi pierwsi goście w przedszkolu. Wysłuchaliśmy kameralnego 
koncertu- na akordeonie. Oraz poznaliśmy piosenkę, która będzie nam 
towarzyszyć podczas każdego spotkania. Z podobnymi minami 
oglądaliśmy teatrzyk sylwet do wiersza „Na straganie” przygotowany 
przez panią Martę.  

Kolejną niespodzianką jak nas spotkała w październiku była 
wizyta w przedszkolu, którą złożyli nam rodzice Sary. Tata Sary 
zaprosił nas do zabaw z dynią, którą teraz znamy nie tylko w smaku- 



jedliśmy pyszną, rozgrzewającą zupę, ale również w dotyku- bowiem 
to dzieci miały za zadanie wydrążyć dynię. 

 

Zdjęcie 2 Wypychanie oczu  10.10.13. 

Następnego dnia odbyło się Święto pieczonego ziemniaka na 
którym Pani Ola opowiadała nam ciekawe historie o ziemniaku oraz 
różnych śmiesznych nazwach. Robiliśmy stempelki, które wykonane 
były z ziemniaków. Druga część święta odbyła się w przedszkolnym 
ogrodzie, gdzie podczas gier i zabaw ruchowych ćwiczyliśmy naszą 
zręczność i szybkość oczywiście z użyciem ziemniaka. Dzięki pomocy 
Pani Moniki mogliśmy spróbować ziemniaków pieczonych na ognisku. 

Kolejnym tematem naszych zabaw, który nam towarzyszył w 
październiku były „Skarby jesieni”. Uczyliśmy się piosenki/wiersza 
„Ola i liście”. Wysłuchaliśmy opowiadania, które nam pozwoliło 
zrozumieć dlaczego drzewa zmieniają liście. Po raz pierwszy z Panią 
Martą mięliśmy okazję malować do muzyki co jest bardzo 
przyjemnym zajęciem. Słuchaliśmy wiersza „Kapelusz Pani Jesieni”, 
który z przygotowanych wcześniej przez panią Martę emblematów 
dekorowaliśmy. Oczywiście jesień podziwialiśmy nie tylko w taki 



sposób, ale również spacerując w okolicach przedszkola (nasz rekord 
to dojście do stawów).  

 16 października odbyła się uroczystość „Pasowania na 
przedszkolaka”. Podczas uroczystości wykonaliśmy taniec „Nie chcę 
Cię”. Złożyliśmy również uroczyste ślubowanie. 

 Pani Ola zaznajomiła nas z wierszem „Jesienny pociąg” był to 
wstęp tworzenia zbiorów, a także liczenia w zakresie 2 i więcej. Tego 
dnia malowaliśmy za pomocą gazy liście, które można było obejrzeć w 
szatni. Pani Ola przygotowała dla nas zagadki słuchowe- jak się 
okazało jesteśmy w tym naprawdę świetni! Sami również tworzyliśmy 
muzykę z kasztanów, folii aluminiowej. 

 Poznaliśmy piosenkę „Dary jesieni”, przygotowaliśmy również z 
pomocą pani Marty jesienny kosz ze skarbami. Wykonaliśmy piękne 
prace grupowe – Jarzębiny. Tematem naszych zajęć były również 
grzyby, które przygotowaliśmy z orgiami kołowego. Z Panią Olą 
nauczyliśmy się rozróżniać liście kasztanowca, dębu, klonu i 
jarzębiny. Rozmawialiśmy o owocach poznanych drzew. Poznaliśmy 
piosenkę „Jarzębina”. Pani Ola przygotowała dla nas zagadki na temat 
jesieni oraz pracę plastyczną „Muchomorki”. 

 Kolejnym tematem zajęć, który nam towarzyszył w miesiącu 
październiku były Zwierzęta jesienią. Dowiedzieliśmy się jakie 
zwierzęta mieszkają w lesie. Wraz z panią Martą wykonaliśmy 
mieszkańców lasu, którym przykleiliśmy futerko z filcu i włóczki. W 
tych dniach towarzyszyła nam piosenka „Wiewióreczka” , której 
elementem jest taniec. Natomiast Pani Ola nauczyła nas piosenki 
„Kolorowe listki” i opowiedziała nam o tym jak zwierzęta 
przygotowują się do zimy. 

W taki sposób zakończyliśmy naszą naukę i zabawę w październiku, 
ale nie martwcie się już wkrótce nastąpi dalszy ciąg opowieści. 



 

 

 

JABŁUSZKO 

 
1.     Małe czerwone jabłuszko, 

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
Ref. Za rączki się trzymają 

I w koło obracają. (Bis) 
2.     Małe czerwone jabłuszko, 

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
Ref.: Jabłuszko podskakuje 
A gruszka przytupuje. (bis) 

3.     Małe czerwone jabłuszko, 

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
Ref.: W rączki klaszcze jabłuszko 
Razem z dojrzałą gruszką. (bis) 

4.     Małe czerwone jabłuszko, 

Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 
Ref.: Biegną sobie dookoła, 

Jabłuszko gruszkę woła.(bis) 

 

 

Spadła gruszka 

 

Spadła gruszka do fartuszka 

a za gruszką dwa jabłuszka 

a śliweczka spaść nie chciała 

bo śliweczka nie dojrzała! 

 



 

SMACZNE WARZYWA  (piosenka)  

Rudą marcheweczkę 

lubią wszystkie dzieci 

a gdy ją wyciśniesz 

zdrowy soczek leci  

ref.: Ciach, ciach, ciach pokroimy 

surówkę zrobimy /x2 

  

Listeczki sałaty 

Zajączki zjadają 

Dlatego po łące  

tak szybko biegają. 

  

Bo wszystkie warzywa  

jeśli tego nie wiesz 

to są witaminki  

dla mnie i dla ciebie. 

 

Piosenka towarzysząca przy spotkaniach z filharmonią: 

Do jak domek cały w bzach 

Re jak rechot w stawie żab 

Mi jak miłość albo miś 



Fa jesteście fajni dziś 

Sol jak solone paluszki 

La jak lala do poduszki 

Si sikorek choćby sto 

I wracamy znów do do 

 

Dary jesieni 

 
Spadają kasztany, spadają żołędzie 

wiatr psotnik szaleje 
pełno liści wszędzie 

wiatr psotnik szaleje 
pełno liści wszędzie 

 
Czerwone kuleczki mienią się na drzewie 

czerwone korale 
zrobię dziś dla Ciebie 

czerwone korale 
zrobię dziś dla Ciebie 

 
Zwierzęta też wiedzą 
co się dzieje w lesie 

To dary jesieni 
to nadeszła jesień 

To dary jesieni 
to nadeszła jesień 

 

 

 

 

Ola i liście 
 

Poszła Ola na spacerek,  
na słoneczko i wiaterek, 

 
A tu lecą jej na głowę  
liście złote i brązowe. 

 



A tu lecą jej na głowę  
liście złote i brązowe. 

 
Myśli Ola liści tyle,  

Bukiet zrobię z nich za chwilę. 

Wiewióreczka 
I. Wiewióreczka mała po lesie biegała 

Hop, sa, sa, sa, hop, sa, sa, sa, po lesie biegała [x2] 

Spotkała jeżyka tańczyli walczyka 

Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz [x4] 

 

II. Wiewióreczka mała po lesie biegała 

Hop, sa, sa, sa, hop, sa, sa, sa, po lesie biegała [x2] 

Spotkała owieczkę tańczyli poleczkę 

Raz i dwa i raz i dwa i tańczyli poleczkę [x4] 

 

III. Wiewióreczka mała po lesie biegała 

Hop, sa, sa, sa, hop, sa, sa, sa, po lesie biegała [x2] 

Spotkała ślimaka tańczą kujawiaka 

Raz i dwa, raz i dwa, trzy tańczą kujawiaka [x4] 

 

IV. Wiewióreczka mała po lesie biegała 

Hop, sa, sa, sa, hop, sa, sa, sa, po lesie biegała [x2] 

Spotkała szaraka tańczą krakowiaka 

Dookoła polany tańczą krakowiaka [x4] 

 

 

 

 

 

 



 

PAŹDZIERNIK 

JĘZYK ANGIELSKI 

 
Utrwalanie zwrotów: 

What’s your name?     Jak masz na imie? 

 My name is ….. 

How are you?      Jak się masz? 

I’m fine. 

dance      tańczymy 

clap your hands    klaszczemy 

sit down                                       siadamy 

stand up                                    wstajemy 

jump       skaczemy 

stretch      przeciągamy się 

turn around      obracamy się 

 



Wierszyki:   

 

“English” 

One, two, three 

 English for me. 

 

 

“Teddy bear” 

Teddy bear, teddy bear  

Turn around. /dzieci się obracają/ 

Teddy bear, teddy bear  

Touch the ground. / dzieci dotykają podłogi/ 

Teddy bear, teddy bear 

Tie your shoe. /wiązanie buta/ 

Teddy bear, teddy bear 

Bye, bye to you. /dzieci machają pa,pa/ 

 

 

 

 



 

Piosenki: 

 

“I can sing a rainbow” 

Red and yellow 
And pink and green,  

Purple and orange and blue. 
 

                                             I can sing a rainbow, 
Sing a rainbow,  

Sing a rainbow, too.  

/dzieci malują rączkami nad głową tęcze/ 

 

“Incy Wincy Spider” 

The Incy Wincy Spider climbed up the spout. /pajączek- 1 rączka wdrapuje się na 2 rączkę/ 

Down came the rain, and washed poor incy out. /pokazujemy deszczyk, który zmył 
pajączka/ 

Out came the sun, and dried up all the rain /pokazujemy słoneczko, które suszy deszczyk/ 

And then Incy Wincy Spider climbed up the spout again /I znowu pajączek się wspina/ 

 



Zabawy: 

“Where is Cookie?” 

“Sounds”- rozpoznawanie dźwięków oraz reagowanie umówionym pokazywaniem ich. 

„Colours”- wskazywanie przedmiotów w usłyszanym kolorze. 

 


