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     Za nami październik – piękny, jesienny i kolorowy miesiąc. 

Wychodziliśmy często na spacerki, podziwiając piękno otaczającej nas 

przyrody i  przynosząc z nich do przedszkola piękne kolorowe liście i 

inne dary jesieni. Oczywiście na naszych buziach pojawia się coraz 

częściej uśmiech, z czego bardzo cieszą się też 

nasze panie. Pierwszy temat, który poruszyliśmy 

w tym miesiącu, dotyczył darów jesiennego 

ogrodu. Przynieśliśmy do przedszkola swoje 

ulubione owoce, opisywaliśmy ich wygląd oraz 

kształt, jednocześnie degustując je po kawałku, 

określaliśmy przy tym ich smak. Pani przeczytała 

nam wierszyk ilustrowany owocami „Spadła gruszka”, którego 

uważnie wysłuchaliśmy, rozpoczynając następnie ćwiczenia warg i 

języka. Staraliśmy się też dopowiadać fragmenty wysłuchanego 

wcześniej wiersza. Ćwicząc spostrzegawczość, uczestniczyliśmy w 

zabawie dydaktycznej „Którego owocu nie ma?”, odgadując co zostało 

schowane. Nauczyliśmy się też piosenki „Małe czerwone jabłuszko”, 

bawiąc się przy niej wesoło. Starań dołożyliśmy również, żeby 

odpowiednio reagować na bębenek i grzechotkę w zabawie „Jabłka i 

gruszki”.  Z wielkim zaangażowaniem, pomalowaliśmy sylwety 

owoców kolorami: żółtym i czerwonym, które później naklejaliśmy na 

duże drzewa, używając przy tym określeń: „na górze”, „na dole”, 

„nad” i „pod”.  Wiemy o tym że ruch to zdrowie, dlatego nie trzeba 

nas było zbytnio namawiać do udziału w 

zabawach i ćwiczeniach ruchowych „W 

sadzie”, które rozpoczęły się zabawą 

„Idziemy do sadu”, następnie były 

ćwiczenia z elementami podskoku 

„Zerwij jabłko” i z  elementem rzutu 



„Owoce do koszyka”. Na zakończenie wzięliśmy udział w zabawie 

bieżnej „Jadą wozy z owocami” oraz ćwiczeniach 

relaksacyjnych „Mam pyszne jabłka”.  Pani 

wyjaśniła nam że owoce mogą być krajowe i 

egzotyczne,  podając zasadniczą różnicę między 

nimi, a my posegregowaliśmy je według wyżej 

wymienionego kryterium na dwa zbiory, określając gdzie jest ich 

więcej a gdzie mniej. Poznaliśmy kolejną piosenkę „Owocowe 

przysmaki”, biorąc udział w zabawie rytmicznej oraz ilustrując ruchem 

jej treść. Z łatwością przyswoiliśmy też jej tekst, śpiewając wesoło o 

słodkich śliweczkach. Dowiedzieliśmy się także, jak bardzo ważną rolę 

owoce odgrywają dla naszego zdrowia, dlatego od tej pory będziemy 

ich zjadać coraz więcej i nie będziemy grymasić☺ Pani wycięła nam 

przeróżne kolorowe owoce, które nakleiliśmy na sylwetę miski, 

wcześniej umieszczonej na kartce, tworząc własną kompozycję. Nasze 

prace jak wiele innych, oczywiście mogli obejrzeć nasi rodzice na 

wystawie. Przez kolejny tydzień kontynuowaliśmy jeszcze temat 

darów z jesiennego ogrodu, ale tym razem nasze rozważania związane  

były z warzywami.  

 

 

 

Na początku wysłuchaliśmy wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”, 

ilustrowanego obrazkami warzyw, a następnie powtarzaliśmy za naszą 

panią jego fragmenty. Całkiem dobrze poszło nam nazywanie warzyw 

i dzielenie ich nazw na sylaby z jednoczesnym wyklaskiwaniem. 

Podczas zajęć umuzykalniających, wysłuchaliśmy piosenki „Idzie jesień 

idzie”, wymieniając jarzyny, które niesie w koszyku oraz nazywając 

wykonywane przez nich czynności, próbując samodzielnie je 



naśladować. Była też ciekawa zabawa przy piosence „ Jarzynowy 

wóz”. Bardzo lubimy lepić z plasteliny, więc sprawnie poszło nam 

wylepianie sylwet warzyw, które później umieściliśmy w 

narysowanym przez nas dużym koszu. Jak co tydzień, nie mogło też 

zabraknąć zestawu zabaw i ćwiczeń ruchowych w formie opowieści 

ruchowej „Wesołe jarzynki”. Wzięliśmy udział w następujących 

zabawach i ćwiczeniach ruchowych: zabawa bieżna „Jedziemy do 

ogrodu”, reagowanie na sygnał „Stop”, zabawa z elementem skłonu 

„Wyrywamy marchewki”, zabawa z elementem 

podskoku „Zrywamy pomidory”, zabawa z 

elementem toczenia „Cebulka jak kulka”. Ćwicząc 

naszą równowagę uczestniczyliśmy też w 

zabawie „Po wąskiej ścieżce”, natomiast piękne 

kółeczko utworzyliśmy podczas zabawy kołowej 

„Ogórek”. W naszej sali pojawił się też stragan, a 

my bawiliśmy się w najlepsze w  sprzedających i 

kupujących.  Za pieniążki posłużyły nam klocki, 

nie zapomnieliśmy nawet  o magicznych  słowach – proszę i dziękuję, 

używanych zarówno przez sprzedawców jak i klientów. Kontynuując 

naszą tematykę, tworzyliśmy układy rytmiczne z sylwet warzyw wg 

wzoru, utrwalając przy tym ich nazwy. Dużo 

uśmiechu na naszych buźkach wywołała 

zabawa „Zupa z warzyw”- wybierając 

wspólnie warzywa i naśladując różnymi 

ruchami gotowanie zupy, a na koniec 

oczywiście gładzenie się po swoich 

brzuszkach, mówiąc przy tym „mniam, 

mniam”. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy 

też gości z „Małej Filharmonii”, których 

mieliśmy okazję poznać i zobaczyć bardzo 

duży instrument, który ze sobą przynieśli. 



Dowiedzieliśmy się że jest to kontrabas, a pani pokazała nam z czego 

zrobiony jest smyczek. Kontrabas zagrał nam piękną muzykę, a my 

zobaczyliśmy że można na nim  grać zarówno smyczkiem jak i palcami. 

Następnego dnia bawiliśmy się wesoło przy piosence „Pomidorek”. 

Oglądaliśmy też pomidory o różnym kształcie, kolorze i wielkości, 

porównując przy tym ich wygląd. Jedyną ich wspólną cechą okazało 

się to, że wszystkie były pyszne. Pani przygotowała nam kolorową 

masę solną,  z której ulepiliśmy warzywa, wcześniej oczywiście 

dobierając wybrany kolor do  odpowiedniego warzywa. Zabraliśmy je 

do domu, żeby pokazać naszym rodzicom swoje dzieła, które były 

bardzo podobne do prawdziwych warzyw.  

     W kolejnym tygodniu  nasze myśli pochłonął temat „Jesień idzie 

przez park”. Słuchaliśmy opowiadania „Kasztankowa bajeczka”,  o 

krainie, w której wszystko zrobione było z kasztanów. Kasztanowe 

chmury, słońce, domy, ludzie, a nawet kasztanowe listy! Samodzielnie 

również  zilustrowaliśmy tą opowiastkę ruchem i ćwiczeniami 

logopedycznymi. Na rytmice pani Magdzia zapoznała nas z piosenką 

„Ola i liście”, przy akompaniamencie 

pianina, a my naśladowaliśmy ruchem 

lecące na głowę liście. Nie zabrakło 

również ciekawych zabaw muzyczno – 

ruchowych, które towarzyszą nam na 

każdych zajęciach z rytmiki. Kolejnego 

dnia  w ucho wpadła nam też piosenka 

„Kasztanek”, przy której bawiliśmy się 

wesoło, określając czynności które wykonuje kasztan oraz naśladując 

je ruchem. Dobierając się w pary, wzięliśmy także  udział w zabawie 

tanecznej przy wcześniej poznanej piosence. Spragnieni ruchu, z 

wielkim entuzjazmem uczestniczyliśmy w zabawach i ćwiczeniach 

ruchowych „W parku”.  



„Spacerowaliśmy po parku” w korowodzie 

marszowym, w podskokach „zbieraliśmy 

kasztany” oraz „przechodziliśmy po wąskiej 

ścieżce” starając się utrzymać równowagę. 

Wrzucaliśmy też do koszyka kasztany i żołędzie 

doskonaląc rzut do celu. Wcieliliśmy się również 

w rolę „toczących się kasztanków”. Wszystkie te zabawy i ćwiczenia 

bardzo nam się podobały i z pewnością poprawiły nasze 

samopoczucie. Pora było troszkę odpocząć, więc pomalowaliśmy liście  

klonu i dębu na jesienne kolory, mieszając przy tym barwy. Wiemy też 

że każde drzewko ma inne liście, dlatego  spróbowaliśmy odgadnąć z 

którego drzewa pochodzą listki pokazywane przez naszą panią.  

Następnie przeliczaliśmy w bukietach listki w podanym kolorze. Naszą 

kolejną podróż w krainę muzyki rozpoczęliśmy od piosenki „Jesienią, 

jesienią …” wyklaskując jej tekst i ucząc się  ją pięknie śpiewać. 

Rozwijaliśmy też wrażliwość słuchową naśladując przy muzyce 

„Opadające liście”. Udało nam się  wykonać „Nasze jesienne drzewka”, 

naklejając na kartkę pień i gałęzie, a później paluszkiem maczanym w 

farbie udekorowaliśmy drzewka jesiennymi liśćmi. 

     Ostatni tydzień przeznaczyliśmy na temat bardzo nam bliski  

„Jestem już przedszkolakiem”. Przygotowywaliśmy się przecież do 

bardzo ważnego dnia, jakim miało być „Pasowanie na przedszkolaka”. 

Rozpoczęliśmy od utrwalenia wierszyka „Przedszkolaczek”, wyraziście 

wypowiadając jego fragmenty głośno i cicho. Kolejnego dnia 

powtarzaliśmy piosenkę „ Jestem sobie Przedszkolaczek” z realizacją 

rytmiczną refrenu oraz piosenkę „Idzie wąż”. Postanowiliśmy też 

wykonać niespodziankę dla rodziców – zaproszenia na „Pasowanie na 

Przedszkolaka”,  naklejając kompozycje z wyciętych elementów i  

wręczając je z wielkim zadowoleniem naszym bliskim. Czynnie 

braliśmy także  udział w zestawie ćwiczeń i zabaw ruchowych „Dzień 



przedszkolaka”, naśladując  „pobudkę” i „marsz do przedszkola”. 

Potrafiliśmy skakać jak piłeczki oraz jeździć jak samochody, 

zatrzymując się na dany sygnał. Była też zabawa z elementem 

czworakowania „Zgubiona zabawka”, a na zakończenie zasłużony 

odpoczynek przy mruczance misia. Czwartek był dla nas dniem 

pełnym wrażeń, pozytywnych emocji i dobrego humoru. A to 

wszystko za sprawą wyjątkowej uroczystości,  jaką było „Pasowanie na 

Przedszkolaka” połączone z „Dniem Pieczonego Ziemniaka”.  W 

czapkach skrzatów zaśpiewaliśmy naszym bliskim piosenki i 

wyrecytowaliśmy wierszyki, a pani dyrektor pasowała każdego dużym 

ołówkiem na przedszkolaka z prawdziwego zdarzenia.  Na pamiątkę 

otrzymaliśmy dyplomy jako dowód na to,  że są już z nas  prawdziwe i 

odważne „Skrzaciki”. Podczas „Święta Pieczonego Ziemniaka” 

wzięliśmy udział razem z naszymi rodzicami w kilku konkurencjach: 

„Szukanie ziemniaków”, „Rzut ziemniakiem do celu” oraz „Wyścig z 

ziemniakiem na łyżce”, a nasi tatusiowie obierali ziemniaki na czas i 

poszło im to świetnie. Za każdą konkurencję otrzymaliśmy medale, 



które tak bardzo nam się spodobały, że jeszcze następnego dnia 

niektórzy z nas nosili je, krocząc dumnie po przedszkolu. Jak na 

„Święto Pieczonego  Ziemniaka” przystało, bawiliśmy się chustą 

animacyjną przy wierszyku „Mój ziemniaczku”,  podrzucając 

ziemniaczki i starając się trafić do otworu w chuście. Pokazaliśmy też 

naszym rodzicom inne zabawy, w które chętnie bawimy się w 

przedszkolu. Już jako prawdziwi przedszkolacy w kolejnym dniu 

wysłuchaliśmy piosenki „Jestem przedszkolakiem”, wypowiadając się 

na temat jej treści, biorąc udział w zabawie rytmicznej i ilustrując  

ruchem jej treść. Rozpoznawaliśmy też zmiany dynamiki w zabawie 

„Drewniana orkiestra”. Wiemy też że przedszkolak z prawdziwego 

zdarzenia  ma zawsze uśmiech na twarzy, dlatego też wykonaliśmy 

uśmiechniętego przedszkolaka, przyklejając na sylwecie twarzy: oczy, 

uszy i buźkę z papieru, a także nos oraz włosy z włóczki pociętej na 

kawałki.  

 

 

 

 

W tym miesiącu swoje urodzinki obchodziła Laura. Z tej okazji 

wszystkie „Skrzaty”  wraz z paniami założyły urodzinowe czapeczki i 

złożyły Laurce płynące z malutkich serduszek życzenia. Solenizantka 

poczęstowała wszystkie dzieci pysznymi ciasteczkami- misiaczkami z 

czekoladową niespodzianką i herbatką. Po takim poczęstunku we 

wspaniałym humorze wszystkie skrzaty wesoło bawiły się przy 

poznanych już zabawach tanecznych ze śpiewem. To była udana 

zabawa. 

 



Poznaliśmy następujące piosenki: 

„Owocowe przysmaki” 

1. Mamy dziś apetyt wielki na śliweczki słodkie, 

nazbieramy do koszyka w sadzie za tym płotkiem.  

Ref. Mniam, mniam, mniam, tralala, 

jesień nam śliweczki da. (bis) 

 

„Małe czerwone jabłuszko” 

       Małe czerwone jabłuszko. 

       Tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

       Za rączki się trzymają i wkoło obracają/bis     

   Małe czerwone jabłuszko…… 

   Jabłuszko podskakuje a gruszka przytupuje/bis 

       Małe czerwone jabłuszko…… 

       Klaszcze w rączki jabłuszko razem z dojrzałą gruszką /bis 

 

„Kasztanek” 

Od samego ranka, od samego ranka, 

widzisz na drzewie małego kasztanka.  

Kiwa ładnie główką, klap, klap, klap. 

Chce się bawić z tobą, tak, tak, tak . 



Od samego ranka, od samego ranka, 

widzisz na drzewie małego kasztanka. 

Tupie ładnie nóżką, klap, klap, klap. 

Chce się bawić z tobą, tak, tak, tak. 

Od samego ranka, od samego ranka, 

widzisz na drzewie małego kasztanka. 

Klaszcze ładnie w rączki, klap, klap, klap. 

Chce się bawić z tobą, tak, tak, tak. 

 

          „Ola i liście” 

    Poszła Ola na spacerek, 

    na słoneczko, na wiaterek. 

    A tu lecą jej na głowę, 

    liście złote i brązowe...(x2) 

 

 Myśli Ola - liści tyle, 

 zrobię bukiet z nich za chwilę. 

 La, la, la, la, la, la, la, la,  

 La, la, la, la, la, la, la, la (x2)  

 

 

 



„Jesienią, jesienią, jesienią...” 

1.   Jesienią, jesienią, jesienią, listeczki na drzewach się mienią. 

                  Jedne czerwone, jak sok buraczkowy 

                  i lecą, i lecą dzieciakom na głowy. 

2.   Jesienią, jesienią, jesienią, listeczki na drzewach się mienią. 

       Drugie żółciutkie, jak słonko na niebie        

      i śmieją, i śmieją, się śmieją do ciebie.  

3.   Jesienią, jesienią, jesienią, listeczki na drzewach się mienią. 

      Trzecie brązowe, jak słoik musztardy, 

       dziewczynkom wplatają się między kokardy. 

 

Nauczyliśmy się następujących wierszyków: 

„Spadła gruszka” 

Spadła gruszka do fartuszka, 

spadły jeszcze dwa jabłuszka. 

A śliweczka spaść nie chciała.  

Była jeszcze niedojrzała. 

Chodź, coś powiem ci na uszko! 

Przed jedzeniem myj jabłuszko. 

Ono brudne nie chce być 

i bardzo się lubi myć. 



 

       „Jestem sobie przedszkolaczek” 

         Jestem sobie przedszkolaczek. 

         Tańczę śpiewam no i skaczę. 

         Dziś też powód mam do śmiania. 

          Bo to dzień jest pasowania. 

„Przyrzeczenie” 

 My Maluchy przyrzekamy: 

 Być od dziś przedszkolakami. 

 Nie grymasić i nie szlochać. 

 Zawsze swoje panie kochać. 

 Grzecznie bawić się i fikać. 

 W mig zajadać z talerzyka. 

 Nauczymy się dziękować. 

 I porządnie się zachować. 

 Od dziś zawsze być zuchami i dobrymi kolegami. 

 

 

 

 

 



 

W październiku 
u Skrzatów 

na zajęciach 

z języka 
angielskiego: 

 
          W tym miesiącu Cookie i Lulu na pełnych radości i zabawy 
spotkaniach 
z dziećmi z najmłodszej grupy☺ proponowali ćwiczenia, które pozwoliły 
Skrzacikom opanować poznane już słownictwo oraz przybliżyli 
określenia związane z pogodą. Zatem, wiemy jaki to jest kolor blue. 
Poznaliśmy kolejnych przyjaciół Cookiego: a bird, a spider. Wiemy już 
też, że niekoniecznie Ci przyjaciele lubią rain, za to na pewno uwielbiają 
sun.  

 

Poznane przez nas 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. 

 


