
 

PAŹDZIERNIK  
U CHOCHLICZEJ 

GROMADKI 
 
 Październik przyniósł nam 
wiele radości: powitaliśmy aż 
trzech sympatycznych 
przedszkolaków: Jasia, 
Tymoteusza i Yeonah (czyt. 
Jonę). Yeonah przybyła do nas z 

bardzo daleka, bo aż z Korei i dopiero uczy się języka polskiego u nas 
w przedszkolu, a na razie porozumiewamy się na migi; czasami po 
angielsku. Yeonah jest świetną obserwatorką i na pewno szybko się 
nauczy naszego języka.  Ponadto miesiąc ten zaczął się dla nas 
bardzo zdrowo i smakowicie: panie poprosiły nas o przyniesienie 
warzyw do kącika  przyrody. Zgromadziliśmy wiele warzyw różnej 
wielkości, kształtów i kolorów. Oglądaliśmy je, wąchaliśmy i 
dotykaliśmy oraz poznaliśmy ich budowę. Wesoło bawiliśmy się 
podczas zajęcia dotyczącego pomidorów: przeliczaliśmy je w zakresie 
2, zastanawialiśmy się, co można z nich wytworzyć, a na końcu wesoło 
pląsaliśmy przy utworze do wiersza Jana Brzechwy „Pan pomidor”, 
której rockowe rytmy porywają 
do tańca nawet największych 
maruderów:) Wiemy już, że 
niektóre warzywa składają się z 
części jadalnej i niejadalnej. 
Bawiliśmy się też nazwami 
warzyw: dzieliliśmy je na sylaby - 

licząc ich ilość. 
Próbowaliśmy 

nawet 
wyodrębniać głoski w nagłosie.  
 Następnie mówiliśmy o tym, co to są dary 
jesieni. Poznaliśmy wiele rodzajów grzybów, te 



jadalne i trujące. Segregowaliśmy je według gatunków (maślak, 
borowik, prawdziwek, kurka, muchomor) i posługiwaliśmy się pojęciami 
mały, duży, średni. Wiemy już, że aby iść na grzyby, trzeba się na 
nich bardzo dobrze znać, najlepiej zbierać je tylko z osobami 
dorosłymi. Dowiedzieliśmy się też, że grzyby mają tylko jedną nóżkę i 
noszą kapelusze. W czasie spaceru po dywanie zbieraliśmy grzyby - 
musieliśmy być bardzo czujni, bo oprócz prawdziwków i kurek na 
naszym dywanie wyrosło mnóstwo muchomorów. Zebrane grzyby 
przeliczaliśmy - swoją drogą nieźli z nas grzybiarze!  
 Odbyliśmy też wiele spacerów na dworze: obserwowaliśmy 
zmiany zachodzące w przyrodzie – trzeba przyznać, że te jesienne 
spacery należą do najpiękniejszych. 
Tyle kolorów i różnorodność ich 
odcieni sprawia, że aż w głowach może 
zawirować. Owe spacery były  też 
okazją do zbierania skarbów: 
kasztanów, żołędzi, liści, którymi 
później bawiliśmy się, układaliśmy w 
zbiory, przeliczaliśmy, wystukiwaliśmy 
rytmy itp. Wiemy już, jak wygląda dąb, 
kasztanowiec i klon oraz jakie są ich 
liście, bo na zajęciach dopasowywaliśmy jedne do drugich. 

 Jednak najważniejszym dniem w 
naszym przedszkolu w tym miesiącu, był 
DZIEŃ PASOWANIA NA 
PRZEDSZKOLAKA I DZIEŃ  
PIECZONEGO ZIEMNIAKA, na który 
czekaliśmy z niecierpliwością. Nasi rodzice 
też sumiennie przygotowali się do tego 
dnia: część z nas upiekła wspólnie z 
rodzicami pyszne ciasta, rogaliki, a część 

zaopatrzyła nas w inne słodkości, owoce i napoje do wspólnego stołu... 
Najpierw Pani Mada przywitała wszystkich przybyłych gości, a później 
akompaniowała nam przy pianinie, podczas gdy śpiewaliśmy nasze 
ulubione piosenki przedszkolne: My jesteśmy krasnoludki oraz Poszła 



Ola. Następnie każdy chochlik został uroczyście pasowany na 
przedszkolaka przy mocy ogromnej kredki, którą pani dyrektor kładła 
nam na ramiona – każdy z nas od razy stawał się prawdziwym,  
dzielnym przedszkolakiem:)  

Później wystąpili dla nas nasi starsi koledzy z grupy Elfy, 
przedstawiając pieśni i tańce regionalne w przepięknych ludowych 
strojach, przy nostalgicznych dźwiękach skrzypiec pani Magdy oraz 
pełnych werwy tonach akordeonu pana Andrzeja. W dalszej części 
naszego spotkania wystąpili nasi rodzice, wcielając się w role 
bohaterów „Rzepki” Juliana Tuwima. Po krótkim biesiadowaniu odbyła 
się druga część uroczystości, a jej głównym bohaterem był ziemniak – 

po wysłuchaniu krótkiej 
historyjki  o nim wzięliśmy 
udział w konkurencjach 
sprawnościowych, w których 
głównym przyborem był  
kartofel właśnie – rzucaliśmy 
nim do celu, biegaliśmy slalomem 
z rodzicami, niosąc go na łyżce, 
aby na końcu zrobić z niego 

stempelki, służące do wykonania rodzinnych herbów. W przerwach 
pląsaliśmy przy „Chusteczce haftowanej” i „Jaworze”, czerpiąc 
radość ze wspólnego przebywania z naszymi bliskimi. Pragniemy 



BARDZO PODZIĘKOWAĆ wszystkim naszym rodzicom za ich wkład 
w organizację uroczystości i pogratulować umiejętności aktorskich! 
Liczymy na równie owocną współpracę podczas innych uroczystości 
przedszkolnych, których na pewno nie zabraknie!  
 W październiku pilnie ćwiczyliśmy na gimnastyce 
ogólnorozwojowej – podobały nam się szczególnie zajęcia z kocami i 
slalom z przeszkodami.  
Ćwiczyliśmy także nasze  artykulatory, naśladując odgłosy  jesieni: 

wiatru, deszczu...  
Na rytmice i zajęciach 

umuzykalniających 
uczyliśmy się piosenek 
związanych z jesienią, 
ćwiczyliśmy marsz, 
bieganie i podskoki, 
bawiliśmy się 

woreczkami 
gimnastycznymi, kasztanami, żołędziami, 
obręczami no i oczywiście instrumentami. 
Aktywnie słuchaliśmy muzyki podczas 

zabawy „Łodzie wikingów” oraz „Samoloty”, nieobce są nam więc 
wszelkie środki transportu:)  
Z ciekawością i zainteresowaniem wzięliśmy udział w spotkaniu z 
muzykami Małej Filharmonii – tym razem dane nam było zapoznać się 
z ogromnym kontrabasem!   
Powiększyliśmy też zasób 
słownictwa na zajęciach z j. 
angielskim, śpiewaliśmy nowe 
piosenki i wypełnialiśmy pierwsze 
stronice naszych książek.  
Wykonaliśmy też – różnymi 
technikami – kilka prac 
plastycznych, których efekty 
można było podziwiać w szatni:) 
 Przed nami kolejny z 



jesiennych miesięcy, ale na pewno będzie on równie ciekawy i 
obfitujący w wesołe zabawy, harce przy muzyce czy interesujące 
zajęcia dydaktyczne:) Do zobaczenia za miesiąc! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piosenki: 
 

POLKA FASOLKA 

1. Co tam sadzi pan Jeremi? Sadzi w polu fasolę. 
Po ziarenku bęc, do ziemi, jaki  taki plon zbiorę! 

Ref. Do re mi, fasola, fasola si do, 
do re mi, fasola, fasola sol fa. 

  
2. Już po tyczce w górę pnie się wesolutka fasola. 

Pan Jeremi worek niesie, hop, fasolo do wora! 
Ref. Do re mi... 

  
3. Prosi żonę pan Jeremi: żono łuskaj fasolę. 

I fasolę gotujże mi, zanim wrócę na pole. 
 Ref. Do re mi... 

 
 



SPACER PO DYWANIE  
1. Kiedy niebo płacze,  idziemy na 

spacer  
dookoła stołu z piosenką wesołą.  

 
 Ref:. Idą parami lalki z misiami.  

Depczą dywan, depczą dywan  
z frędzelkami.  

Idą parami lalki z misiami ,  
a gumowe piłki dwie po podłodze 

toczą się.  
 

2. Gdy za oknem dmucha, nikt wiatru nie słucha,  
chodzi dookoła wycieczka wesoła.  

 

PADA DESZCZ 

1. Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz 
na dworze.    

Taki mokry, że już bardziej mokry być nie 
może.  

Lecą w dół, lecą w dół srebrne koraliki.  
Zmoczą drzewa, zmoczą pola, domy i 

chodniki.  
 

2. Pada deszcz, pada deszcz, pada deszcz 
na dworze.  

Stuka, puka, stuka, puka, straszy kogo 
może.  

Mała mysz, mała mysz, chodzi na paluszkach.  
I deszczowe koraliki zbiera do fartuszka. 

 
 



 PAN POMIDOR (sł. J. Brzechwa) 
 Pan pomidor wlazł na tyczkę  
I przedrzeźnia ogrodniczkę.  

"Jak pan może,  
Panie pomidorze?!"  

 
Oburzyło to fasolę:  

"A ja panu nie pozwolę!  
Jak pan może,  

Panie pomidorze?!"  
 

Groch zzieleniał aż ze złości:  
"Że też nie wstyd jest 

waszmości,  
Jak pan może,  

Panie pomidorze?!"  
 

Rzepka także go zagadnie:  
"Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie!  

Jak pan może,  
Panie pomidorze?!"  

 
Rozgniewały się warzywa:  
"Pan już trochę nadużywa.  

Jak pan może,  
Panie pomidorze?!"  

 
Pan pomidor zawstydzony,  
Cały zrobił się czerwony  

I spadł wprost ze swojej tyczki  
Do koszyczka ogrodniczki.  

 
 
 
 



Wiersze: 
 

ŻOŁĘDZIE 
Pod jesiennym niebem,  

na wysokim dębie, 
siedziały w czapeczkach, 

zielone żołędzie. 

Wśród liści siedziały, 
z jesieni się śmiały. 

Kiedy dmuchnął wietrzyk, 
wszystkie pospadały. 

 

 
O CZARODZIEJSKICH SŁOWACH 

Są trzy czarodziejskie słowa 
Każde z nich wszystkich zaczaruje. 

Korzystaj z nich i mów wyraźnie: 
Proszę, przepraszam i dziękuję.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



W październiku u Chochlików 
na zajęciach z języka angielskiego: 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Na pewno nie narzekaliśmy na nudę razem z naszym 

ukochanym kotem Cookie i kangurzycą Lulu ucząc się odpowiadać 

całym zdaniem na zadawane pytania. Potrafimy zatem powiedzieć:  

This is the sun. This is the rain. This is a bird.  

 This is a spider. This is a blue balloon.  

Określamy również i wskazujemy na plakacie wielkość danego 

przedmiotu lub zwierzęcia, które mogą być big or little.  

 
Poznane piosenki: 

 
“Clap hands” 

Let everyone clap hand like me. x2 

Come, come to my tree. 

Come, come play with me. 

Let everyone jump up like me. x2 

Come, come to my tree. 

Come, come play with me. 

Let everyone dance like me. x2 

Come, come to my tree. 

Come, come play with me. 



“Little spider” 

/Little, little spider. 

Up the tree./x2 

Rain, rain, rain. 

Rain on me. 

/Little, little spider. 

Down the tree./x3 

Sun, sun, sun. 

Shine on me. 

Little, little spider. 

Up the tree. 


