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   Jesień przyniosła nam w prezencie koszyk pełen 

pysznych i kolorowych darów. I właśnie dary jesieni 

były naszym głównym tematem w pierwszej połowie 

października.  

W tematykę owocową wprowadził nas śmieszny wierszyk J. Brzechwy 

„Entliczek- pentliczek”.  Próbowaliśmy wyjaśnić niektóre słowa, które pojawiły 

się w wierszyku tj. „befsztyczek”, „kubraczek” czy „basta”. Rozmawialiśmy o 

tym, że owoców jest wiele – wymienialiśmy więc ich nazwy, opisywaliśmy ich 

wygląd, a więc przede wszystkim kształt i kolor oraz smak. Przypomnieliśmy 

sobie nazwy drzew owocowych, takich jak: jabłoń, grusza czy śliwa. Grusza 

stała się również głównym bohaterem piosenki, której się nauczyliśmy. Dzięki 

owocom poznaliśmy nową literkę „O”, która towarzyszyła nam podczas wielu 

zabaw. Wymienialiśmy znane wyrazy na literkę „O”, wyszukiwaliśmy jej na 

podpisach różnych obrazków ułożonych na tablicy. Zastanawialiśmy się co nam 

przypomina nowa literka i okazało się, że całą masę rzeczy, np. koło 

samochodu, tarczę zegara czy dzieci siedzące w kółeczku na dywanie. Każdy z 

nas przyniósł wybrane warzywa i owoce do naszego kącika przyrody. Niektóre z 

nich należały do naszych ulubionych, a do innych próbowaliśmy się 
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przekonywać. W naszym kąciku zrobiło się bardzo kolorowo dzięki naszym 

owocom. Zastanawialiśmy się co można zrobić z tych pysznych darów jesieni.  

Wśród naszych propozycji znalazły się sałatka owocowa, sok, dżem oraz ciasto. 

Dlatego bardzo szybko zabraliśmy się do pieczenia babeczek z bananami.  

 

 

 

 Musieliśmy bardzo dokładnie odmierzyć wszystkie 

składniki i je wymieszać. Rąk do pracy nie brakowało. 

Ponieważ wiadomo, że krasnoludki są bardzo pracowite, 

to niektórzy z nas kroili banany, inni odmierzali składniki, albo wrzucali je do 

miski, a niektórzy po prostu nadzorowali pracę. Po krótkim czasie w 

przedszkolu unosił się zapach pieczonych babeczek. Podczas podwieczorku 

niektóre babeczki zniknęły w mgnieniu oka, choć niektóre Krasnoludki 

próbowały się oprzeć i zabrały swoje babeczki do domu. 
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 Owoce zgromadzone w naszym kąciku przyrody 

dostarczyły nam mnóstwo zabawy – próbowaliśmy 

odgadywać związane z nimi zagadki, wymienialiśmy 

nasze ulubione owoce, a następnie ćwicząc mocno 

pamięć próbowaliśmy sobie przypomnieć jakie owoce 

lubi nasz kolega czy koleżanka. Pani przyniosła do sali 

na talerzach ukryte owocowe przysmaki, które następnie każdy z nas dostał do 

powąchania czy smakowania. Próbowaliśmy rozpoznać do dotyku, smaku czy 

zapachu jaki to owoc. Okazało się, że jest to dość trudne zadanie. Wśród 

wszystkich Krasnoludków znalazło się kilku śmiałków, którzy dostali bardzo 

kwaśne zadanie –tzn. musieli rozpoznać po smaku cytrynę. Wszystkim się udało 

i co ciekawe nikt nie miał kwaśnej miny!!! Największą niespodzianka wśród 

owoców było mango przyniesione przez Julcię. Wszyscy chętnie kosztowali i 

talerze pełne owoców bardzo szybko zostały opróżnione. W związku z owocami 

mieliśmy również kilka zadań na kartach pracy. Krasnoludki 5-letnie musiały 

wskazać owoce mające jeden listek i połączyć je z cyfra 1 oraz mające dwa 

listki z cyfra dwa. Krasnoludki młodsze musiały posegregować owoce i 

mniejsze włożyć do mniejszego koszyka, a większe do dużego i odpowiednio 

nakleić.  

 Poznaliśmy również piosenkę o Zielonym jabłuszku. Jabłuszko to było 

dość wesołe i nawet chciało nam opowiedzieć bajeczkę o robaczku. Mino, że 

było wesołe miało dość dziwna minkę, która to próbowaliśmy malować sobie na 

plecach, dywanie czy kolorowych kartach.   

 Warzywa również dostarczyły nam całą masę zabawy, bo segregowaliśmy 

je do odpowiednich koszyków. Poznaliśmy nazwy warzyw rzadziej 

spotykanych, takich jak kabaczek, bakłażan czy cukinia. Dzięki nim mogliśmy 

ugotować zupę jarzynową, która ułożyła się nam w pyszną piosenkę. Oglądając 

różne warzywa wskazywaliśmy, która część jest jadalna, a która nie, która 

rośnie pod, a która nad ziemią. Próbowaliśmy doskonalić nasz słuch odgadnąć 
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nazwę warzywa wymienianego przez panią. W związku z tematem wybraliśmy 

się na urodziny marchewki. A ponieważ w piosence wymienione były 

najróżniejsze warzywa, każdy z nas zamienił się w jedno z nich – niekoniecznie 

swoje ulubione. Ponieważ na urodziny z reguły przynosi się prezenty, 

zastanawialiśmy się co moglibyśmy podarować marchewce. Następnie 

próbowaliśmy na naszych zaczarowanych kartach rysować prezent, który 

kształtem przypominał prostokąt.  

Podczas zabaw z warzywami utrwalaliśmy  również pojecie „para”. Pani 

przyniosła warzywa, które podzielone były na połowę. Każdy z nas mógł sobie 

wybrać dowolna połówkę. Podczas trwania muzyki, chodziliśmy po 

Sali dowolnymi ścieżkami, a na pani znak i przerwę w muzyce, 

musieliśmy odnaleźć połówkę warzywa, pasującą do naszego i szybciutko 

ustawić się we wskazanym miejscu. Wszyscy bacznie wypatrywali swojej 

połówki i ustawialiśmy się parami tak szybko jak nigdy!!!  

 Rozmawiając o warzywach i owocach, podkreślili śmy jak są one ważne i 

zdrowe dla każdego z nas. Mają dużo witamin i powinniśmy je zjadać, żeby 

rosnąć zdrowo! 

 W połowie października rozmawialiśmy o ruchu 

drogowym. Wysłuchaliśmy opowiadania o Balbinie, która 

zupełnie nie uważała na nadjeżdżający samochód. Próbowaliśmy 

również ułożyć historyjkę obrazkową do tego opowiadania. 

Zastanawialiśmy się co wydarzyło się najpierw, a co później. 

Poznaliśmy piosenkę pt. „Droga do przedszkola”, która 

towarzyszyła nam przy licznych zabawach ruchowych. Oglądając 

ilustracje przedstawiającą ruch uliczny zastanawialiśmy się kto na obrazku 

zachowuje się właściwie i dlaczego. Zastanawialiśmy się również skąd kierowcy 

i piesi wiedzą, jak należy zachowywać się na ulicy. Próbowaliśmy odnaleźć 

znaki drogowe, sygnalizację świetlną dla 
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pieszych i kierowców. Rozmawialiśmy o znanych nam znakach i kolorach 

świateł i ich znaczeniu. Kolory świateł doskonale utrwaliliśmy podczas zabawy 

„ruch uliczny”, kiedy to każdy Krasnoludek otrzymał kierownicę i ruszył w 

drogę. Każdy kierowca musiał uważnie sprawdzać czy samochód w jego 

kolorze może wyruszyć w drogę i czy, aby na pewno 

sygnalizator na to zezwala. Kierowcy ćwiczyli również 

orientację na drodze i poruszali się w określoną stronę: do 

przodu i do tyłu, nieco trudniej było wszystkim poruszać się 

w prawą czy lewą stronę – ale będziemy to jeszcze ćwiczyć. 

Na naszych kartach pracy również znalazło się dla nas zadanie. Musieliśmy 

pokolorować właściwy kolor światła na sygnalizatorze, czy nakleić samochód 

jadący we właściwą stronę, z kolei dzieci starsze rozmieszczały na swoich 

planszach z ruchem ulicznym samochody. Poza tym na naszym dywanie 

tworzyliśmy najróżniejsze trasy samochodowe, rozjazdy, tunele i skrzyżowania, 

którymi jeździli sami ostrożni kierowcy.  

 W ostatnim tygodniu października w naszej Sali zakrólowały jeszcze 

bardziej niż nigdy dotąd zabawki. Wszystko za sprawą tematu o kącikach z 

zabawkami. Rozmawialiśmy o naszych ulubionych zabawkach, każdy próbował 

jak najbardziej szczegółowo opisać swoją ukochaną przytulankę czy też swój 

ulubiony samochód. Dzieliliśmy się swoimi opowieściami o tym czym lubimy 

się bawić, w co i kto jest naszym towarzyszem podczas zabaw. Wspomnieliśmy 

również o tym, że o zabawki należy dbać i odkładać je na swoje miejsce, a także 

o tym, że przyjemnie jest się zabawkami dzielić z kolegami.  

 Zabawki dostarczyły nam do zabawy nową literkę: „L” 

jak lalka czy latawiec. Próbowaliśmy później ułożyć ją na 

dywanie z klocków, małych samochodzików czy pluszowych 

misiów. Bawiliśmy się w sklep z zabawkami, w którym 

musieliśmy ułożyć lalki, misie, klocki i samochodziki we 
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właściwych miejscach. Niektóre z nich chciały siedzieć tylko na górnej półce po 

prawej stronie, inne na dolnej po lewej stronie. Określenie górnej, dolnej czy 

środkowej części przychodzi nam dość, ale z prawą i lewą strona mamy jeszcze 

spory kłopot, dlatego musimy to jeszcze poćwiczyć. Nauczyliśmy się śpiewać 

„Kołysankę dla misia” – który stał się bohaterem naszych zajęć. Tuliliśmy te 

miękkie przytulanki, śpiewając im cichutko do uszka. W zamian za to misie 

towarzyszyły nam przy porządkowaniu zabawek – okazało się, że z misiami w 

rączkach mamy znacznie więcej siły do sprzątania. Szkoda tylko, że czasem 

same nie chcą same posprzątać naszych pokoików.  

 Poznaliśmy również piosenkę o dwóch malutkich misiach, która 

towarzyszyła nam podczas zabaw. Porównywaliśmy czy misie są jednakowej 

wielkości i czy sa do siebie podobne. Misie te bardzo lubiły tańczyć – dlatego i 

my potańczyliśmy bardzo chętnie. Następnie kreślili śmy dwie linie pionowe, 

które bardzo przypominały nam misie – musieliśmy bardzo uważać żeby nasze 

paluszki rozpoczynały od lewej, górnej części linii. Kiedy nasze paluszki 

pracowały już tak jak trzeba – pani miała dla nad wielka niespodziankę. Te same 

linie kreślili śmy na tackach z kaszą. Każdy bardzo uważał, aby linie były proste 

i rozpoczynały się od właściwego miejsca. 

Bardzo pomagała nam w tym piosenka.   
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 Jesienne spacery pomogły nam zaopatrzyć kącik przyrody w liczne dary 

jesieni – kasztany, żołędzie, ciekawe gałązki czy kolorowe kwiatki. Na pewno 

posłużą nam do niejednej zabawy – będziemy przeliczać, układać figury czy 

wystukiwać rytmy…  

 W październiku w naszym przedszkolu pojawili się również goście z 

Małej Filharmonii, którzy przedstawili nam nowy instrument – kontrabas. 

Mogliśmy zobaczyć jak należy go trzymać i co należy zrobić, żeby nam pięknie 

zagrał. Nam byłoby jeszcze ciężko go utrzymać, ale może kiedyś… 

 

Śpiewaliśmy piosenki  

  „Grusza” 

1. Pod owocami zgina się grusza, 

          Wiatr konarami gruszy porusza !   

            Ref.  Pac, gruszka 

                    Pac, gruszka 

                    Hop, do fartuszka!  

2. Spadają gruszki od soku miękkie, 

          Nad gruszą krążą osa i szerszeń! 

    Ref. Pac, gruszka... 

3. Ja, choć nie jestem szerszeniem osą, 

          Też lubię gruszki pachnące rosą! 

   Ref. Pac, gruszka... 

4. Stanę pod gruszą i w mój fartuszek, 

          Dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek ! 

  Ref. Pac, gruszka... 
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 „Zupa jarzynowa” 

 

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. 

 

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. 
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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 sześć kartofelków drobno pokrajanych 

wrzucę do jarzynek już podgotowanych. 

 

Wskakuje do garnka chuda pietruszka, 

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

a ja mieszam chochlą nową zupę jarzynową. 

Dodam przypraw i gotowa zupa jarzynowa. 

 

  „Droga do przedszkola” 

1.   Do przedszkola co dzień rano  

  Idę przez ulicę z mamą  

  Droga wcale nie jest łatwa  

  Bo na skrzyżowaniach światła.  

          

Ref. Czerwone światło - Stój  

Zielone światło – IDŹ 

Na żółtym zawsze - CZEKAJ  

Tak już musi być.   

 

2.  Samochody w rzędach stoją  

  A kierowcy spoglądają  

  Czy już światło jest zielone  

  By odjechać w swoją stronę.  

 

  Ref. Czerwone światło – Stój… 
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   „Kołysanka dla misia” 

 

 Miś ma w oczach szklane kulki, po to misiem jest 

          żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz. 

 

         Miś ma uszy do targania, po to misiem jest, 

         żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez, i wytarcia łez.  

          Miś ma łapy bardzo miękkie, po to misiem jest, 

          żeby trzymać go za rękę, kiedy tylko chcesz. 

 

         Miś ma wszystko, czego trzeba, żeby misiem być, 

         by do łóżka go zabierać, żeby o nim śnić, żeby o nim śnić. 

 

 

„Wesołe jabłuszko” 

 
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… 
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ANGIELSKI W GRUPIE KRASNALI 
 

W październiku kangurzyca Lulu przyniosła w swoim brzuszku kolorowe 
baloniki. Mogliśmy wyjmować z jej brzuszka baloniki i opowiadać o ich 
kolorach. Każdy z nas mógł powiedzieć jaki jest jego ulubiony kolor i 
zaśpiewać o tym piosenkę. Bardzo podobała nam się zabawa w wyjmowanie 
różnych kolorowych zabawek z worka i określania ich koloru. Równie ciekawą 
zabawą była zabawa z piłką, w której trzeba było oprócz znajomości kolorów 
wykazać się refleksem. Poznane kolory utrwalaliśmy również poprzez grę 
planszową, w której rzucaliśmy kostką by następnie powędrować na kolorowe 
pole.  
Październik to również czas kiedy mogliśmy się przyglądać historyjce 
obrazkowej, w której to Lulu pytała Cookie o jego ulubiony kolor. Cookie był 
tak niezdecydowany co do swojej preferencji, że ilość kolorowych baloników 
porwała Cookiego do nieba. Biedny Cookie wylądował na szczęście bezpiecznie 
w brzuszku Lulu. Tę historyjkę i my sami próbowaliśmy odgrywać mając na 
głowach maski naszych ulubionych bohaterów.  
 
NEW WORDS 
 
Colours: red, yellow, pink, blue, purple, green 
  
NEW EXPRESSIONS 
 
What’s your favourite colour? 
Bring me… 
 
NEW SONG 
 
Red, pink, yellow, purple, green or blue /2X 
What’s your favourite colour? 
Please tell me do. 
Is it red, pink, yellow, purple, green or blue.  
 

 


