
W 

październiku 

 u Elfików  

 

          Ten miesiąc okazał się być dla nas pełnym ciekawych wrażeń. Wpierw 

przywitaliśmy nowego kolegę w grupie, który na imię ma Sangyeon [czyt. 

Sanjon], a zawitał do nas z Korei.  Bardzo się staramy, aby poczuł się u nas dobrze 

i nawet uczymy Go rozrabiać… ;), ale tylko troszeczkę. Często wspominamy 

dzieci, które zakończyły już swoją przygodę z BAJLANDIĄ: w tym miejscu 

serdecznie  pozdrawiamy Veronicę, Anusię, Leonka, Olka i Wojtusia!!! 

 W październiku przywitaliśmy w przedszkolu naszych młodszych kolegów 

i koleżanki z grup Chochliki i 

Skrzaty oraz ich rodziców, 

występując na uroczystości 

Pasowania na Przedszkolaka. 

Cieszyło nas, że mogliśmy 

wrócić do regionalnych 

piosenek i tańców, ale przede 

wszystkim strojów, które 

wciąż niezmiennie robią na nas wrażenie. W tym miejscu nasze wychowawczynie 

serdecznie dziękują Rodzicom Elfików za przygotowanie odpowiednich 

elementów garderoby – białych koszul oraz rajstop, bucików i spodni☺ Z tego co 



wiemy, maluszkom z obu grup spodobał się nasz występ i już coś szeptały, że 

rośnie nam konkurencja… Nas to bardzo cieszy i życzymy sobie zobaczyć kiedyś 

ich występ:) 

 Później przyszedł 

czas na pierwsze zajęcia 

otwarte w naszej grupie. 

Było nam niezmiernie miło 

gościć rodziców na 

zajęciach u p. Moniki. 

Tematyka jesienna, którą 

zajmowaliśmy się przez 

większą część tego 

miesiąca, na owym 

spotkaniu zaowocowała gipsowymi cudami, które wraz z opiekunami mogliśmy 

pomalować farbami i zabrać po jakimś czasie do domu. Przy okazji 

rozszyfrowaliśmy znaczenie powiedzenia „pasować do siebie jak dwie połówki 

jabłka” - teraz już wiemy, że chodzi o dwa bliźniaczo podobne do siebie obiekty 

lub ludzi:) Mogliśmy również samodzielnie sprawdzić, jak wyglądają w środku 

owoce jabłoni, gruszy i śliwy – porównywaliśmy ilość i wielkość pestek, miękkość 

miąższu czy gładkość skórki. Coraz lepiej idzie nam już układanie rytmów, co 

zaprezentowaliśmy naszym rodzicom, wcielając się w rolę konkretnego owocu:) 

 W tym miesiącu rozmawialiśmy jeszcze o grzybach i drzewach oraz ich 

owocach oraz o warzywach. Uczyliśmy się rozpoznawać jesienne skarby i  

odpowiednio je nazywać. Każdy Elf wie, jak wygląda jarząb, dąb czy 

kasztanowiec i potrafimy przyporządkować im liście i owoce. Usprawnialiśmy 

umiejętność liczenia w zakresie 1 – 10 i więcej na zbiorach kasztanów oraz 

żołędzi. Potrafimy określić, o ile mniej lub więcej jest elementów w utworzonych 



zbiorach. Wyróżnialiśmy także elementy zbioru pod względem wielkości. 

Usprawnialiśmy też rączki rysując po śladzie 

szlaczki literopodobne. Po takiej pracy z radością 

zasiedliśmy na krzesełkach w sali Chochlików, 

by wysłuchać utworów zagranych  na 

kontrabasie. Podczas tego konkretu mieliśmy jak 

zwykle okazję przyjrzeć się bliżej instrumentowi, 

poznać jego budowę, jak również współtworzyć 

utwór muzyczny. Bardzo się cieszymy, że i w 

tym roku  będą przyjeżdżać do nas goście z 

Katowic, by zaznajomić nas ze światem 

instrumentów, których nie posiadamy w naszym instrumentarium.  

W następnym tygodniu października ćwiczyliśmy buzię i język, by móc wyraźnie 

się wypowiadać. Pomógł nam  tym między innymi wiersz T. Rybickiego pt.: 

„Tysiąc twarzy, tysiąc min”: 

Każdej nocy mi się marzy, 

że mam tysiąc różnych twarzy, 

które wam przedstawię w mig. 

Najpierw ryjek mam jak dzik, 

dzikim ryjkiem na paszczęce 

w lesie dzikie kółka kręcę. 
 

Gdy jest ciemno, księżyc łykam, 

co ma kształt balonika. 

i policzki mi wydyma, 

tak że każdy jest jak dynia, 

a ja lecę w różne strony, 

balonikiem nakarmiony. 
 

Tam, gdzie z kremu krąży chmura, 

mruczy w chmurze duch kocura, 

za łakomstwo pokutuje, 

w kółko z pyszczka krem zlizuje. 



W drugą stronę, chcesz, to wierz, 

robi to ten kocur też. 
 

Mokre gwiazdy w stawie śpią, 

złote rybki im się śnią. 

Księżyc światło z łuski tłoczy, 

karpie mają białe oczy, 

wąsy z glonów przyprawione. 

Ruszam pyszczkiem tak jak one. 

 

Zabawy i śmiechu było niemało☺ Poza tym omawialiśmy temat: co robią 

zwierzęta jesienią? Zwróciliśmy uwagę na różnice w wyglądzie i zachowaniu 

zwierząt przed nadejściem zimy oraz na pokarmy przez nich spożywane. Przy 

okazji nauczaliśmy się krótkiego wiersza o wiewiórce. Najzabawniej jednak było, 

gdy próbowaliśmy kończyć 

zdania wypowiadane przez 

nauczycielkę – nie zawsze 

znaleźliśmy odpowiedni rym… 

jak np.: Kukułeczka … (kuka), 

dzięcioł w korę (wg nas PUKA;) 

zamiast stuka).  

Przez kolejne dwa tygodnie rozmawialiśmy o jesieni goszczącej w sadzie i na 

działce. Wiemy, jakie przetwory możemy odnaleźć w spiżarni i piwniczce, znamy 

budowę owoców, warzyw, ich zapach i smak. Rozpoznawaliśmy je poprzez dotyk 

i staraliśmy się poprawnie opisać. Znamy także korzyści płynące ze spożywania 

darów natury, lecz cóż z tego, kiedy niektórzy z nas 

odmawiają choćby spróbowania podczas obiadu surówek 

czy owoców podczas podwieczorku… Oj, musimy jeszcze 

nad pewnymi sprawami popracować, by przemóc się i 

próbować, a może i pochłaniać w całości;)? Bo jak 



pokazało kolejne poruszane przez nas zagadnienie, staramy się dbać o zdrowie. 

Uświadomiliśmy sobie, jak ogromne znaczenie ma ono dla każdego człowieka i 

jak ważne jest spożywanie zdrowej żywności. Potrafimy dostosować nasz ubiór 

do panujących warunków atmosferycznych i wiemy, jak można wyleczyć 

przeziębienie – najczęściej wymieniany sposób: przy pomocy Mamy;) Jesteśmy 

świadomi, jakie korzyści niesie ruch i ćwiczenia gimnastyczne, dlatego też 

niestrudzenie spacerowaliśmy i ćwiczyliśmy w sali przedszkolnej. I z taką wiedzą 

czekamy na kolejny miesiąc☺  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poznane przez nas piosenki i wiersze: 

 

„Jaskółka” 

Z zajęć MDS 

 

1. Na polu chatka,  

do chatki ścieżka, 

pod dachem chatki 

jaskółka mieszka. 

 

 

2. Małe pisklęta  

nie chcą być same, 

cichutko piszcząc, 

wołają mamę. 

 

„Kółko graniaste” 

Z zajęć MDS 

 

Kółko graniaste  

 czworokanciaste. 

Kółko nam się połamało,  

cztery grosze kosztowało,  

a my wszyscy, a my wszyscy  

bęc, bęc, bęc, bęc.  

 

 



„Zielona bajeczka” 

Z zajęć MDS 

 

1. Wesołe jabłuszko  

uśmiecha się do nas,  

zieloną bajeczkę  

opowie dziś nam. 

 

Ref.: La, la, la, jabłuszko,  

la, la, la, zielone,  

la, la, la, bajeczkę,  

opowie dziś nam. 

 

2. O małym robaczku  

w zielonym kubraczku,  

co spotkał biedronkę  

na zielonym krzaczku. 

 

 

Ref.: La, la, la, jabłuszko,  

la, la, la, zielone,  

la, la, la, bajeczkę,  

opowie dziś nam. 

 

 

 

 



„Zupa jarzynowa” 

(autor nieznany) 

 

Dużą, nową chochlą, drewnianą, 

ładną 

 będę mieszać dziś warzywa, gdy do 

garnka wpadną. 

 

A chuda pietruszka z wrażenia 

pobladła, 

że cała rodzina będzie ją dziś jadła. 

 

Wskakuje do garnka chuda pietruszka, 

a ja mieszam chochlą nową zupę jarzynową. 

 

A ruda marchewka bardzo oburzona, 

że nie na surowo będzie dziś zjedzona. 

 

Wskakuje do garnka chuda pietruszka, 

ruda marchewka, 

a ja mieszam chochlą nową zupę jarzynową. 

 

A złota cebula wesoło się toczy 

i przy rozbieraniu bardzo szczypie w oczy. 

 

Wskakuje do garnka chuda pietruszka, 

ruda marchewka, złota cebula, 

a ja mieszam chochlą nową zupę jarzynową. 

 

A zielony groszek tłusty jak ślimaczek 

nie chce wejść do garnka i po stole skacze. 

Wskakuje do garnka chuda pietruszka, 

ruda marchewka, złota cebula, zielony groszek 

a ja mieszam chochlą nową zupę jarzynową. 

 

A pyzaty seler nie śpieszy się wcale 

i w chłodnej lodówce chciałby leżeć dalej. 

 

Wskakuje do garnka chuda pietruszka, 

ruda marchewka, złota cebula, zielony groszek, pyzaty seler, 



a ja mieszam chochlą nową zupę jarzynową. 

 

A mała brukselka w kącie się schowała 

i wcale do garnka grzecznie wejść nie chciała. 

 

Wskakuje do garnka chuda pietruszka, 

ruda marchewka, złota cebula, zielony groszek, mała brukselka, 

a ja mieszam chochlą nową zupę jarzynową. 

 

A pięć kartofelków drobno pokrojonych 

wrzucę do jarzynek już podgotowanych. 

 

Wskakuje do garnka chuda pietruszka, 

ruda marchewka, złota cebula, zielony groszek, mała brukselka, pięć kartofelków, 

a ja mieszam chochlą nową zupę jarzynową. 

Dodam przypraw i gotowa zupa jarzynowa. 

 

„Zapasy wiewiórki” 

 

Deszczyk pada i pada,  

a ruda wiewiórka  

orzeszki w spiżarni składa.  

Bo jesień, bo jesień   

już.  

 

 

„Idzie Jan do lasu” M. Barańska  

 

Idzie, idzie Jan do lasu,  

bo ma dzisiaj dużo czasu.  

Gdy nazbiera grzybów w lesie… 

to do domu je zaniesie.  



 

„Zajączki” M. Barańska 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca.  

 
„Wczoraj rósł tutaj rydz” 

Z zajęć MDS 

 

Wczoraj rósł  

tutaj rydz,  

ale dziś  

nie ma nic. 

 Lepszy rydz,  

niźli nic,  

cóż to gdy  

znikł już rydz. 

 



ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW  

 

 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 koszyk i włożyć do niego to, co chciał. Po powieszeniu 

koszyków na tablicy zgadywaliśmy który do kogo należał i opisywaliśmy ich zawartość.  

 Ponadto w październiku zaobserwowaliśmy na drzewku śliczną wiewiórkę, a pod 

drzewem ukrytego w trawie szarego jeża. W domku, tuż za drzewem, siedziała mała 

myszka. Na niebie świeciło słońce i księżyc, a miś latał na miotle. Taki obraz stał się 

naszą pomocą w nauce nowej piosenki.  

Świetnie bawiliśmy się również w szukanie grzybka ukrytego gdzieś w naszej sali. 

Podczas poszukiwań grzybka mogliśmy dopingować się śpiewając piosenkę o grzybku.  

 

NEW WORDS: 

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

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

 a squirrel, a hedgehog, a house, a mouse, a broom, the grass, the moon, down, up, behind, 

 

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 

 

 

What can you see? 

 

What can you see? 

Look up in a tree. 

What can you see? 

A squirrel, a squirrel,  

A squirrel in a tree! 

 Look down from the tree. 

 What can you see? 

 A hedgehog, a hedgehog 

 A hedgehog in the grass. 

Look behind the tree. 

What can you see? 

A house, a house 

A house and a little mouse. 



 Look up in the sky. 

 What can you see? 

 The sun, the moon, 

 And Teddy on a broom. 

 

 


