
 

 

 Jesień rozgościła się u nas na dobre. Kolorowe liście, 

kasztany, żołędzie zbieramy i gromadzimy w naszym kąciku 

przyrody. Jesień od zeszłego roku kojarzy nam się również ze 

świętem pieczonego ziemniaka. W tym roku było to wyjątkowe 

świętowanie! Zostaliśmy zaproszeni na ognisko przez 

Dorianka i jego rodziców. Oczekując na pieczone 

ziemniaki, rozwiązywaliśmy warzywne zadania, 

m.in. sadziliśmy ziemniaki, które nasi rodzice 

musieli wykopywać, skakaliśmy w workach na 

ziemniaki, rozpoznawaliśmy jakie warzywa 

ukryły się w dziwnych paczuszkach. Nie było to 

łatwe 

zadanie, bo 

kształtem 

zupełnie nie wskazywały co to za warzywo, niektóre 

musieliśmy powąchać, a nawet skosztować. Mieliśmy 

sporo miejsca, żeby nabiegać się do woli, więc kiełbaski, 

ziemniaki i grzanki smakowały nam podwójnie. Jednak 

atrakcje dookoła powodowały, że nie mieliśmy czasu 

zajadać, więc rodzice musieli nas czasem namawiać. 

Żegnaliśmy się z wielkimi łzami w oczach, no, ale były 

to łzy zupełnie zrozumiałe, bo zabawa była naprawdę 

świetna. Bardzo dziękujemy za zorganizowanie przyjęcia 

rodzicom Dorianka i Dawidka!!!  



 Oprócz świętowania pieczonego 

ziemniaka, rozmawialiśmy również o 

innych warzywach i owocach. Nasze głowy 

bardzo mocno pracowały, próbując 

wymienić jak największą ilość owoców i 

warzyw. Naprawdę znamy ich już bardzo 

dużo, mimo, że nie wszystkie z nich 

zjadamy – a szkoda bo mają mnóstwo witamin. Dobrze, że o tym wiemy, może nam się 

kiedyś uda do nich przekonać! Bawiliśmy się z literą „O” – jak owoce, ale poznaliśmy 

również piosenkę o dziadku OPTYMIŚCIE. Zazdrościliśmy troszkę dziadkowi, że jest takim 

optymistą i zrobiliśmy sobie laski z gazet, które wykorzystaliśmy do zabawy. 

Zastanawialiśmy się również co można zrobić z litery „O”, oczywiście pomysłów była cała 

masa. Rozwiązując zagadki, układaliśmy z głosek odpowiedzi, dobieraliśmy również podpisy 

pod obrazki przedstawiające owoce i warzywa. Oczywiście mówiąc o owocach i warzywach, 

musieliśmy się nimi trochę najeść, dlatego zrobiliśmy pyszną sałatkę z przyniesionych 

ulubionych owoców. Warzywa posłużyły nam do zabawy w jesienny stragan. Za kolorowe 

pieniądze kupowaliśmy u sprzedawców warzywa. Robiliśmy tak duże zakupy, że ledwo 

mieściły się w gazetowych koszykach. Oczywiście nawet podczas zabawy nie zapominamy o 

zwrotach grzecznościowych. Oglądaliśmy obraz namalowany przez J. Pankiewicza, który 

zatytułowany był „Martwa natura z 

owocami i nożem”. Próbowaliśmy się 

domyślić dlaczego obraz tak się 

nazywa i co to jest martwa natura. 

Sami również ułożyliśmy na stoliku 

własną kompozycję: wazon, kwiaty, 

owoce i sami również zamieniliśmy się 

w malarzy, próbując namalować 

farbami dokładnie to, co znajdowało 

się na stole.      

 Ponieważ jesteśmy już starszymi przedszkolakami, rozmawialiśmy o tym, w jaki 

sposób możemy być odpowiedzialni za naszą przedszkolną salę i nasze zabawki. 

Wysłuchaliśmy opowiadania o porządkowaniu zabawek i sami sprawdziliśmy porządek na 

naszych półkach. Bardzo lubimy bawić się naszymi zabawkami, wiec doskonale wiemy, że 



należy o nie dbać. Niestety nawet uważając, niektóre z nich się psują i wymagają 

naprawy. Wspólnie z panią skleiliśmy pudełka z gier i puzzli, „podleczyliśmy” 

trochę pluszaki. Każdy z nas opowiadał o swojej ulubionej zabawce, nawet 

namalowaliśmy je farbami. Naśladowaliśmy ruchem pajacyki, piłki i roboty. 

Roboty były zdalnie sterowane – w dodatku przez kolegów. W parach 

naśladowaliśmy ruchy kolegi ustawionego naprzeciw, co było strasznie trudne, bo 

kiedy podnosił rękę prawą, to robot musiał podnieść również prawą i niektórym 

trudno jeszcze zapamiętać, że jest to ręka ułożona ukośnie, a nie dokładnie naprzeciw. 

Będziemy to jeszcze ćwiczyć! Próbowaliśmy znaleźć w naszej sali zabawkę, w nazwie której 

znajduje się głoska „l”. Słuchaliśmy opowiadania o lalce Toli, a następnie nadawaliśmy 

imiona lalkom, które również miały ukryta głoskę „l”, np. Ola, Ula, Ala, Lola. Bawiliśmy się 

domkiem dla lalek, a Arturek przyniósł nam nawet pokazać mebelki, które zrobił z gipsu 

wspólnie ze swoja ciocią. Wszyscy je bardzo podziwiali i słuchali dokładnie, w jaki sposób są 

wykonane. Małe zabawkowe zwierzątka, pomogły nam 

układać najróżniejsze historyjki. Zabawa polegała na tym, 

żeby powtórzyć opowiadanie kolegów i nie pomylić 

zwierzątek, które wyszły z domu na spacer, które się 

nawzajem odwiedziły, itd. Historyjki były bardzo zawiłe, 

dlatego pani była bardzo zdziwiona, że mamy taką dobrą pamięć i potrafimy wszystko 

powtórzyć.  

 Rozmawiając o zabawkach, zabawiliśmy się również w sklep, w którym pan 

sprzedawca chciał ułożyć towar w określony sposób. Na kartkach, w określonych miejscach 

musieliśmy narysować właściwe zabawki, np. na górnej półce, po lewej stronie pluszami, na 

dolnej po prawej samochody, itd. Większość Skrzatów świetnie ułożyła towar, zadanie 

stawało się trudniejsze kiedy zaglądaliśmy na kartki kolegów, bo wtedy zaczynały nam się 

mylić strony. Już wiemy, że dobrze jest uwierzyć we własne siły!     

 Rozmawialiśmy o jesieni, o jej znakach, a przede wszystkim o 

pogodzie, która sprawia, że dni są chłodniejsze i bardziej deszczowe. 

Umieszczaliśmy na planszy jesiennej, symbole właściwe dla tej pory roku. 

Przypomnieliśmy sobie również nazwy jesiennych miesięcy.  Słuchając 

piosenki „Kto tu mieszka”, pełnej zagadek o mieszkańcach lasu, 

rozmawialiśmy o kryjówkach niektórych zwierząt, przypominaliśmy sobie ich nazwy: 

dziupla, nora, gawra. Poznając piosenkę o „Grzybowym walczyku”, przypominaliśmy sobie 

wszystko to, co już wiemy o grzybach – ich nazwy, gdzie rosną oraz to, że niektóre są jadalne, 



a niektóre trujące i żeby je zbierać, musimy się dobrze na nich znać. Grzybki rysowaliśmy na 

najróżniejszych wzorkach, bardzo podobały nam się te błyszczące (zachwycony był 

szczególnie Dorian ☺). Wysłuchaliśmy opowiadania „O wietrze łobuziaku”, każdy Skrzat 

narysował obrazek do wybranego fragmentu historyjki, następnie układaliśmy te obrazki 

według kolejności wydarzeń, opowiadając o tym rysunku. Dzięki temu udało nam się 

stworzyć naszą wspólną książeczkę. Zastanawialiśmy się wspólnie jaką rolę pełni wiatr, 

okazało się że czasem pomaga, bo rozgania deszczowe chmury czy unosi latawiec, a czasem 

szkodzi, bo łamie gałęzie lub porywa czapki z głów. Antoś wytłumaczył nam, że wiatr to ruch 

powietrza . Raz bardzo wolny, że prawie go nie czujemy a czasem bardzo silny to wichura lub 

tornado a nawet trąba powietrzna. My również próbowaliśmy sami sprawić by piórka, balony 

czy paski bibuły poruszały się tak, jak na wietrze. Tworzyliśmy jesienny bukiet, próbując 

odrysować listki, które schowane były pod 

kartkami. Listki te zostawiały dziwne wzorki, bo 

były to suszone listki, wycięte z tapet, pianki i 

innych materiałów.  Dorysowywaliśmy gałęzie, 

ozdobiliśmy wazony. Bawiliśmy się z liczbą 4, 

dobierając dary jesieni w jesienne zbiory, 

kolorowe liście dzieliliśmy tak, żeby w każdym 

kołku znalazły się po 4 listki. Układaliśmy 

opowiadanie do obrazków przedstawiających 

historyjkę deszczową. Każdy z nas musiał 

ułożyć ja ta, żeby pasowała do opowiadania. I 

znowu pokazaliśmy, jak bardzo jesteśmy 

pomysłowi, bo mimo, ze każdy Skrzat dostał te 

same 4 obrazki, to opowiadania były 

najróżniejsze.  

 Przypominając sobie piosenkę o leśnych domach zwierząt, rozmawialiśmy o domach 

w których mieszkamy. Chwaliliśmy się znajomością nazw miejscowości, ulic, opisywaliśmy 

wygląd  naszych domów oraz próbowaliśmy wskazać jak najwięcej szczegółów z sąsiedztwa, 

np. że nasz dom znajduje się niedaleko lasu lub przystanku autobusowego, a także który z 

przedszkolaków mieszka w naszym sąsiedztwie. Poznaliśmy historie Kolczatka, który szukał 

mieszkanka, próbowaliśmy  naśladować różne postacie z opowiadania, prowadząc między 

sobą rozmowy. Rozpoznawaliśmy również najróżniejsze odgłosy domowe, najwięcej kłopotu 



przysporzył nam dźwięk wydawany przez windę (ale my ćwiczymy nasze nogi, więc może to 

być odgłos nieznany).  

 Chcieliśmy poznać również wszystkie tajemnice 

kamienicy, w której znajduje się nasze przedszkole, dlatego 

zwiedziliśmy je prawie od samych piwnic aż po sam strych. 

Wejścia na strych bardzo obawiała się Majka i Paulinka, dlatego 

też zrezygnowaliśmy z tej wyprawy, choć nie wiemy dlaczego, 

przecież jak jesteśmy razem to nie straszne nam żadne 

przygody.  Rozmawialiśmy o sprzętach domowych, nawet 

próbowaliśmy niektóre z nich narysować lub dorysować ich brakujące części. Próbowaliśmy 

sobie przypomnieć czy nasze sale przedszkolne mają te same, podobne czy zupełnie inne 

meble. Wysłuchaliśmy wiersza o dywanach, dowiedzieliśmy się jak wyglądają perskie 

dywany. Opowiadaliśmy jakie dywany nam się podobają i jaki chcielibyśmy kupić. Sami 

również wykonaliśmy niezwykłe wzory farbami na szarym papierze – wyszły nam prawdzie 

perskie dywany. Próbowaliśmy pomóc naszej pani w kupnie dywanu. Porównywaliśmy ich 

wygląd, wzory i wielkość. Niestety nie każdy z przygotowanych przez nas dywanów pasował 

do pokoju pani, dlatego musieliśmy je dobrze zmierzyć. Długo zastanawialiśmy się jak mamy 

to zrobić, na szczęście pani przyniosła nam różne miarki: krawiecką, stolarską i linijk ę. 

Okazało się również, że te przyrządy nie są nam aż tak niezbędne, 

bo długość dywanu możemy również zmierzyć przy użyciu 

sznurka czy papierowego paska, a nawet wykorzystując własne 

stopy. Jak nasza Pani Dyrektor będzie miała kłopot z urządzaniem 

naszych sal – może liczyć na naszą pomoc. Udało nam się 

zmierzyć dywany stopami, a stoliki łokciami. Zupełnie nas to 

zaskoczyło, że mamy takie miarki zawsze przy sobie!!!     

 Przypominając sobie nasze wrześniowe rozmowy o ruchu drogowym, mogliśmy 

porozmawiać o nich raz jeszcze podczas spotkania z pracownikami Straży Miejskiej. 

Mogliśmy się dowiedzieć czym różni się praca policjantów od strażników miejskich. Okazało 

się, że to właśnie naszych gości można często spotkać na przejściu dla pieszych przed szkołą 

niedaleko naszego przedszkola. Najwięcej wrażeń dostarczyły nam kajdanki, które mogliśmy 

potrzymać we własnych rękach (na szczęście nikt z nas nie próbował ich założyć). 

Dowiedzieliśmy się kiedy i za co pracownicy Straży Miejskiej mogą wypisać mandaty i kiedy 

mogą nas zatrzymać żeby nas upomnieć. Na szczęście my wiemy jak należy zachować się na 

drodze, a śmieci zawsze wyrzucamy w wyznaczone miejsca.   



 Do ciekawych zawodów na pewno już 

zaliczymy płetwonurków, a to za sprawą wizyty 

rodziców naszego młodszego kolegi z grupy Elfów. 

Okazało się, że rodzice Kubusia mają bardzo 

ciekawe hobby. Nurkują odkrywając morskie głębiny 

i nie tylko. Ku  naszemu wielkiemu zdziwieniu 

nurkują nawet w grotach i jaskiniach. Poznaliśmy 

mnóstwo podwodnych ciekawostek, np. że w jednej 

jaskini znajduje się zatopiony samochód, a w innym 

miejscu spotkać można prawdziwą toaletę, pełną ryb. 

Wszystko to, mogliśmy zobaczyć na zdjęciach 

przyniesionych przez naszych gości. Poznaliśmy 

również specjalne, umowne znaki, 

dzięki którym płetwonurkowie mogą 

się porozumiewać pod wodą. Wiemy 

jak można pokazać, ze wszystko jest 

„ok” oraz jaki znak pokazać jeśli 

płetwonurkowi jest zimno i chce 

wypłynąć w górę. Poznaliśmy nazwy 

ryb, które tata Kuby mógł zobaczyć i 

opowiedział nam o nich kilka 

ciekawostek.  

 Jednak największe wrażenie zrobiło na nas ubranie naszych 

gości! Tata Kuby prezentował nam swój strój, a ponieważ byliśmy 

zainteresowani każdym szczegółem - dokładnie omawiał każdą 

część. Mogliśmy sprawdzić ile ważą butle z tlenem oraz jak ciężko 

chodzi się w płetwach. Ten strój podobał nam się szczególnie 

wtedy, kiedy nasz gość napełnił go powietrzem i wyglądał jakby 

zjadł obiad za wszystkie przedszkolaki. Później pomagaliśmy 

wypuszczać powietrze dzięki specjalnemu guzikowi, alez to była 

zabawa.  

 W tym miesiącu odbył się pierwszy koncert Małej Filharmonii. Był to koncert 

niezwykły bo w wykonaniu instrumentów perkusyjnych. „Stuk, puk to perkusja jest”.  Nie 

przypuszczaliśmy, że instrumentów perkusyjnych jest  tak dużo! I potrafią naśladować prawie 



wszystkie odgłosy z otoczenia. Niektóre z tych instrumentów bardzo dobrze znamy np. 

bębenek, tamburyn, kastaniety ale nie wiedzieliśmy, że w tak różny sposób można 

wydobywać z nich dźwięki . Wiemy jak brzmią bangosy, darbuka czy 

werbel i jak rytmicznie można przy nich maszerować w rytmie 

ćwierćnut. Słuchaliśmy z otwartymi buziami gry na ksylofonie, 

dzwonkach krowich, pudełkach akustycznych. Ale największą sensację 

wzbudził instrument z którego wydobywał się dźwięk przypominający 

odgłos duchów z naszej ulubionej bajki „Scooby-doo”. Podczas tego 

niezwykłego koncertu i my na chwilę byliśmy muzykami i wspólnie 

akompaniowaliśmy na instrumentach perkusyjnych do piosenki. To był 

niezapomniany koncert.  

 

 

Śpiewaliśmy piosenki: 

 

                   „JESINNY WALCZYK” 

1. Jesienny to walczyk, aż z Włoch przybył tu,  

              będziemy go tańczyć aż zabraknie tchu! 

                         Ref. La, la la la… 

2. Raz w lewo, raz w prawo, niewielki to trud 

              Wesoło i żwawo śpiewajmy jak z nut. 

                       Ref. La, la, la, la la, la…. 

 

 

 

                                                

 

 

      

 



  „KTO TU MIESZKA” 

Kręte ścieżki wiodą nas, 
Poprzez tajemniczy las, 

Hop, hop – echo, jesteś tu?!  
Może śpisz w zielonym mchu? 

Ref.: 
Tutaj norka, tutaj gniazdko, 
A tam dziupla w drzewie, 

Kto tu mieszka? Kto tu mieszka?-  
Zaraz wam powiemy! 

W norce mieszka rudy lis 
W dziupli sowa pisze list, 

W gniazdku cicho gwiżdże kos, 
Dobrze znamy kosa głos! 

Ref.: 
Tutaj norka, tutaj gniazdko, 
A tam dziupla w drzewie, 

Kto tu mieszka? Kto tu mieszka?-  
Zaraz wam powiemy!  

W lesie każdy ma swój dom, 
Wielki jeleń, mała ćma, 

Tam gdzie dwa zające śpią 
Pan leśniczy chatkę ma! 

Ref.: 
Tutaj norka, tutaj gniazdko, 
A tam dziupla w drzewie, 

Kto tu mieszka? Kto tu mieszka?-  
Zaraz wam powiemy! 

„ŚMIESZNE GRZYBKI” 

Na polanie, na polanie 
Siedzą grzybki na tapczanie 
Zamiast grzecznie stać przy dróżkach 
Wolą siedzieć na poduszkach 
 
Co tam ścieżki, co tam dróżki 
Nas grzybowe bolą nóżki 
A jak sobie odpoczniemy 
Znów przy ścieżkach stać będziemy 
 
Hej leniuszki, hej leniuszki 



Puste bez was leśne dróżki 
Każda dróżka każda ścieżka 
Chce by przy niej grzybek mieszkał 
 
Co tam ścieżki, co tam dróżki 
Nas grzybowe bolą nóżki 
A jak sobie odpoczniemy 
Znów przy ścieżkach stać będziemy 
 
Odpoczęły tak jak chciały 
Kapelusze pokładały 
Teraz pędzą z plecakami 
Zająć miejsca pod krzakami 

 

 ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW  

 

 Październik to kolejny kolorowy miesiąc. Na naszych lekcjach było wiele 

kolorowych kredek, których kolor próbowaliśmy określić. Mogliśmy również 

użyć kredek do pokolorowania różnych zwierzątek znajdujących się na planszy 

gry Bingo w którą ochoczo zagraliśmy. Ponieważ październik jest miesiącem 

jesieni dlatego nie zabrakło na naszych lekcjach znaków tej pory roku. Brązowy 

koszyczek wypełniony był jabłkami, gruszkami, liśćmi, kasztanami, grzybami. 

Kolory jesieni okazały się kolorami bardzo ciepłymi o czym mogliśmy 

zaśpiewać w nastrojowej piosence. Każdy z nas miał również okazję zrobić swój 



własny koszyczek i włożyć do niego to co chciał. Po powieszeniu koszyczków 

na tablicy zgadywaliśmy który koszyczek do kogo należał i opisywaliśmy ich 

zawartość.  

NEW WORDS: 

Colours: grey, black, gold, purple, yellow, red, blue, green, orange, white, pink, brown; 

a basket, apple(s), pear(s), mushroom(s), leaves, chestnut(s), autumn, lovely, mellow 

NEW SONG: 

Red and yellow, pink and blue, 

You like me and I like you! 2x 

Orange and Black, Green and Grey 

Clap your hands and say ‘Hurrah!” 2x 

Brown and purple, gold and white,  

I have got a big, blue kite. 2x 

 

The colours of autumn 

 

A basket of Apple. 

A basket of pears,  

For all little boys, 

For all little girls. 

 A basket of mushrooms, 

 A basket of leaves, 

 How many chestnuts, 

 And how many trees? 

Brown, red and Green, 

Orange and yellow 

The colours of autumn 

Are lovely and mellow. 2x 

 


