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     W październiku dni w naszym przedszkolu upłynęły bardzo szybko. 

Wzbogaciliśmy nasz kącik przyrody, poprzez umieszczanie w nim okazów 

przyrodniczych. Lśniące kasztany, żołędzie, brązowe szyszki oraz kolorowe listki 

rozweselały naszą salę. Pierwszym tematem który podjęliśmy dotyczył owoców. 

Rozpoczęliśmy jak zwykle, zajęciami prowadzonymi Metodą Dobrego Startu, 

rozwiązując zagadki słowne oraz słuchając piosenki „Pac – gruszka” wraz z 

rytmizacją jej tekstu. Pani zapoznała nas z nowym wzorem, wskazując elementy 

z których się składa a my rysowaliśmy go najpierw w powietrzu,  potem po 

śladzie o różnej fakturze oraz na karcie pracy, śpiewając przy tym piosenkę. 

Odwiedziliśmy nawet stragany na Starym Targu wskazując  i nazywając znane 

owoce i warzywa, były też i takie których nie udało nam się rozpoznać, więc 

utrwaliliśmy sobie ich nazwy i charakterystyczne cechy wyglądu. Kolejnego dnia 

postanowiliśmy wybrać się na „wycieczkę do sadu”, w formie opowieści 

ruchowej,  podczas której wykonaliśmy 

szereg ćwiczeń. Na koniec każdy z nas 

opowiadał o swoim ulubionym owocu i 

częstował nim kolegów. Oprócz owoców 

które możemy zobaczyć na drzewach, 

poznaliśmy również egzotyczne a głównie 

arbuz, które przyjeżdżają do nas z bardzo 

daleka. Określaliśmy cechy arbuza, 

sprawdzając również jaki jest w środku. 

Wysłuchaliśmy wiersza J. Brzechwy 

„Arbuz”, oceniając postępowanie 

głównego bohatera. Pani wyjaśniła nam 

zasadniczą różnicę między owocami krajowymi a egzotycznymi. Pozostając w 

owocowym temacie, nauczyliśmy się piosenki „Owocowy taniec”  oraz 

wspólnego układu choreograficznego. Była też zabawa inhibicyjno – incytacyjna. 

Bardzo lubimy przyrządzać różne potrawy, więc z wielkim entuzjazmem 

zabraliśmy się do przygotowywania sałatki owocowej. Każdy z nas przyniósł z 

domu  deseczkę oraz owoce. Plastikowymi nożykami pokroiliśmy owoce na 

kosteczkę i każdy we własnej miseczce je wymieszał. Na końcu oczywiście 

nastąpiła degustacja wykonanej sałatki. Nasze brzuszki były tak  najedzone,  że 

niektórzy z nas nawet nie zjedli do końca owocowego przysmaku. Zwieńczeniem 

naszych działań była rozmowa na temat walorów odżywczych owoców.                                                              



  

      Jarzynki tak samo jak owoce również są bardzo zdrowe, więc kolejne dwa 

tygodnie zajęliśmy się właśnie tym tematem. Rozpoczęliśmy od zapoznania się z 

„Jarzynową piosenką”,  przy której podskakiwaliśmy rytmizując jej tekst. 

Nauczyliśmy się nowego wzoru – linii poziomych , który kreśliliśmy na wzorach o 

różnej fakturze i kartach pracy,  oczywiście śpiewając przy tym poznaną 

wcześniej piosenkę. 

Pokolorowaliśmy zająca z 

marchewką, wręczając 

prace „Poziomce”,  który 

podziękował nam 

kawałkami chrupiącej 

marchewki. Każdy z nas 

przyniósł z domu warzywa, 

o których opowiadaliśmy, 

nazywając je, określając ich charakterystyczne cechy oraz segregując do 

koszyków według koloru, kształtu i wielkości. Udało nam się nawet rozwiązać 

zagadki słowne, kojarząc je z warzywem, którego nazwę dzieliliśmy na sylaby. 

Kolejny dzień upłynął na zabawach i ćwiczeniach ruchowych „Jesień w 

jarzynowym ogrodzie”, w towarzystwie zająca „Poziomki”. 

Nie mogło zabraknąć zabawy orientacyjno- porządkowej 

„Toczy się ziemniaczek” oraz zabawy z elementem rzutu 

„Hop do koszyka”, przenosiliśmy także  i turlaliśmy  

ziemniaki stopą. Miłą niespodzianką był koncert Małej 

Filharmonii,  podczas którego muzycy prezentowali 

akordeon i sposób gry na nim. „Smaczne warzywa” to 

kolejna piosenka, której szybko się nauczyliśmy, tupiąc 

rytmicznie nóżkami jej tekst. Utrwalaliśmy  ją także  

podczas zabawy ruchowej oraz instrumentacji. Nie trzeba 

nas było namawiać do pracy plastycznej „Kolorowe 

warzywa”, która polegała na pomalowaniu farbą w 

odpowiednim kolorze, sylwet wybranych przez siebie 

warzyw. Aby stworzyć odpowiednie miejsce dla jarzynek , 

samodzielnie namalowaliśmy farbami stragan  na dużym arkuszu papieru i po 

wyschnięciu umieściliśmy w nim nasze warzywa,  segregując je według rodzaju. 



W drugim tygodniu inscenizowaliśmy piosenkę „Trzy zajączki”, realizując 

rytmicznie jej refren  przy użyciu instrumentów perkusyjnych. Bawiliśmy się 

wesoło podczas zabawy kołowej „Ogórek” oraz wcielaliśmy się w rolę zajączków 

w zabawie inhibicyjno – incytacyjnej. Ćwiczenia gimnastyczne pod tym samym 

tytułem co ostatnie,  tym razem zostały wzbogacone o zabawy polegające na 

odnoszeniu warzyw na ustalone miejsce oraz noszeniu ziemniaków na łyżce. 

Wspólnie z panią wykonaliśmy ziemniaczane stemple, którymi wykonaliśmy 

różnobarwne jesienne kompozycje. Bezpieczeństwo to podstawa, dlatego 

spotkanie z panem policjantem 

było bardzo pożyteczne. 

Dowiedzieliśmy się jak w 

bezpieczny sposób poruszać się 

chodnikiem i poboczem oraz 

przypomnieliśmy sobie 

prawidłowe przechodzenie przez 

jezdnię. Łatwiej było nam to 

zapamiętać, oglądając film z psem 

Sznupkiem w roli głównej, o 

zasadach bezpiecznego 

zachowania się na drodze. Dużym zaskoczeniem dla nas był pokaz radiowozu 

policyjnego, który mogliśmy zobaczyć z zewnątrz oraz wsiąść do środka. Pan 

policjant zaprezentował nam sygnał policyjnego wozu i wyjaśnił funkcjonalność 

tego samochodu.   Kolejny dzień również okazał się pełen wrażeń, z okazji 

„Święta Pieczonego Ziemniaka”, podczas którego poznaliśmy historię 

pochodzenia ziemniaka i otrzymaliśmy medale, które posłużyły jako bilety do 

Krainy Ziemniaczanej. Każdy z nas rzucał kartoflem do 

celu oraz braliśmy udział w zabawach „Mój 

ziemniaczku” i „Ziemniak parzy”. Wspólnie 

wykonaliśmy nawet ziemniaczaną rodzinkę, 

wypełniając rysunki ziemniaków stemplami 

maczanymi w farbie a po wyschnięciu doklejaliśmy  

oczy, kapelusz, kokardki, domalowując także nos i 

buzię. Wszystkim nam bardzo podobała się wesoła 

rodzinka ziemniaków. Święto to nie mogło obejść się bez potrawy 



ziemniaczanej, dlatego  upiekliśmy ćwiartki kartofli, posypane specjalną 

przyprawą. Okazało się to wielkim przysmakiem, gdyż kartofelki zniknęły w 

szybkim tempie.     

      Ostatnie zagadnienie które podjęliśmy w październiku związane było z 

jesiennym parkiem. Gromadziliśmy skojarzenia związane z jesienią oraz 

nauczyliśmy się kolejnej piosenki „Kolorowe listki”,  ilustrując ruchem jej treść i 

podając liść zgodnie z metrum piosenki. Jak 

przystało na zajęcia prowadzone Metodą 

Dobrego Startu, poznaliśmy kolejny wzór,  

który kreśliliśmy przy piosence na kartach o 

różnej fakturze oraz rysowaliśmy  po śladzie,  

kolorując na zakończenie obrazek. Wyszliśmy 

do Lasku Miejskiego zbierając liście i robiąc z 

nich bukiety,  przewiązane wstążką. Z 

niecierpliwością czekaliśmy na zapowiedziane 

wyjście do Biblioteki Miejskiej, gdzie 

prowadzone zajęcia nosiły tytuł „Królestwo 

Króla Abecadła”. Przywitaliśmy króla, 

przedstawiliśmy się i poznaliśmy jego 

poddanych, wskazując odpowiednie literki. Pani pokazała nam i przeczytała 

fragmenty ciekawych i nietypowych książek. Podczas powrotu do przedszkola 

odwiedziliśmy park,  gdzie bawiliśmy się wesoło, zbierając przy okazji ciekawe 

liście. Tydzień ten obfitował w niespodzianki a kolejną z nich było wyjście na 

duży parking,  gdzie stał samochód ciężarowo – transportowy, który 

zorganizowała dla nas mama Filipka. Poznaliśmy kilka ciekawostek dotyczących 

tego dużego  samochodu oraz zasad bezpieczeństwa na drodze a także 

wysłuchaliśmy krótkiego opowiadania. Mieliśmy okazję pooglądać jakże 

ciekawy dla nas środek transportu i przeliczyć koła. Każdy z 

nas mógł wsiąść do tira i zapoznać się z jego wnętrzem. 

Podekscytowani podziękowaliśmy mamie Filipka, wręczając 

własnoręcznie wykonany obrazek a my otrzymaliśmy cukierki 

i naklejki odblaskowe. W kolejnym tygodniu 

kontynuowaliśmy nasz temat. Tym razem, zajęcia 

prowadzone Metodą Dobrego Startu odbyły się na podstawie krótkiego 

wierszyka „Kasztany”,  z którym zapoznaliśmy się, powtarzając rytmicznie jego 



tekst najpierw  z klaskaniem, tupaniem i maszerowaniem. Pani omówiła nam 

nowy wzór, który musieliśmy odszukać na obrazku a następnie wodziliśmy 

palcem po jego  śladzie o różnej fakturze, z jednoczesnym mówieniem wiersza. 

Na zakończenie wypełniliśmy karty pracy,  w których najpierw pokolorowaliśmy 

wybrany obrazek a następnie zamalowywaliśmy na brązowa okienka z takim 

samym wzorem. Finałem naszych działań, 

było rysowanie mazakiem po śladzie 

poznanego wzoru a później samodzielnie. 

W celu dbania o naszą kondycję i 

sprawność ruchową pani zorganizowała 

zabawy i ćwiczenia ruchowe pod hasłem 

„Idziemy przez park”. Często obserwujemy 

przez okno spadające liście i piękny 

jesienny krajobraz, dlatego chętnie 

zajmujemy się tym zagadnieniem. 

Następnego dnia odbyły się zajęcia o 

jesiennych liściach, które rozpoczęliśmy 

przywitaniem każdego z nas w zabawie wg 

Klanzy. Przyswoiliśmy też piosenkę „Bukieciki”, wystukując jej tekst przy pomocy 

kasztanów oraz ilustrując ruchem treść. Bardzo interesująca dla nas okazała się 

zabawa muzyczno – ruchowa „Jesienny bukiet”, z dużymi sylwetami liści. 

Samodzielnie postanowiliśmy skomponować własny  jesienny bukiet, naklejając 

na kartkę sylwetę wazonu, który ozdobiliśmy cekinami według własnego 

pomysłu a następnie ułożyliśmy liście według własnej inwencji twórczej.  

W tym miesiącu świętowaliśmy urodzinki Laurki, która poczęstowała nas 

pysznymi słodkościami  a my złożyliśmy życzenia i zaśpiewaliśmy donośnie „Sto 

lat”. 

Poznaliśmy następujące piosenki: 

„Pac gruszka do fartuszka” 

1. Pod owocami zgina się grusza,   
 wiatr konarami gruszy porusza!  
 Pac, gruszka  
 pac, gruszka  



 hop, do fartuszka. (2x)  

2. Spadają gruszki od soku miękkie,   
nad gruszą krążą osa i szerszeń!  
Pac, gruszka  
 pac, gruszka  
 hop, do fartuszka. (2x) 

 

„Owocowy taniec” 

1.Z drzewa gruszki pospadały, 
o-jej-jej, o-jej-jej! 
Jabłka na nie już czekały,  
cały dzień, cały dzień! 

 

2.Gruszki wszędzie rozsypane, 
tu i tam, tu i tam!                                                                                                                                   
Już zbierają się w gromadę, 
ram, tam, tam, ram, tam, tam! 
 
3. A, że tańczyć bardzo chciały, 
tak, że hej, tak, że hej! 
Do jabłuszek tak wołały, 
chciej mnie, chciej, chciej mnie, chciej! 
 
4. Gdy już w pary się dobrały, 
tak, tak, tak, tak, tak, tak! 
To nóżkami tak tupały, 
że aż strach, że aż strach! 

 

„Smaczne warzywa” 

1. Rudą marcheweczkę lubią wszystkie dzieci, 
A gdy ją wyciśniesz zdrowy soczek leci. 
 
Ref. Ciach, ciach, ciach pokroimy surówkę zrobimy (2x)  
  
2. Listeczki sałaty zajączki zjadają, 
Dlatego po łące, tak szybko biegają.  



 
Ref. Ciach, ciach, ciach pokroimy surówkę zrobimy (2x) 
  
3. Bo wszystkie warzywa, jeśli tego nie wiesz, 
to są witaminki dla mnie i dla ciebie. 
 
Ref. Ciach, ciach, ciach pokroimy surówkę zrobimy (2x) 

 

„Jarzynowa piosenka” 

Trzy zajączki drogą szły                                                                                                                             
i skakały wszystkie trzy.                                                                                                                                   
Mój zajączku naucz mnie,                                                                                                                                          
ja tak samo skakać chcę 

Jem merchewkę na surowo,                                                                                                                    
bo to smacznie, bo to zdrowo.                                                                                                                    
Hop, sa, sa. Ram, tam, tam.                                                                                                                      
Od marchewki siłę mam. 

 

„Kolorowe listki” 

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.  
Kolorowe listki na wietrze szumiały.  
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.  
Szu, szu, szu, wirowały w koło.  
 
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.  
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.  
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.  
Hop, hop, hop, w koło wirowały.  
 
Kolorowe listki spadły już na trawę.  
Kolorowe listki skończyły zabawę.  
Cicho, sza, listki zasypiają.  
Cicho, sza, oczka zamykają. 

 

 



„Bukieciki”  

Posypały się listeczki dookoła. 

To już jesień te listeczki z wiatrem woła. 

 

Lecą liście, lecą z klonu i kasztana. 

Będą z liści bukieciki złote dla nas.  

 

Nazbieramy, postawimy na stoliku. 

Będzie radość z tych pachnących bukiecików. 

 

 

 

Zajęcia z języka angielskiego u Skrzatów 

           Cookie nie mógł uwierzyć, że spotyka się po wakacjach z tą samą grupą dzieci. 

Skrzaciki bardzo podrosły, a nawet pojawiły się w grupie nowe twarze:) Bardzo było mu 

miło, kiedy przedszkolaki go serdecznie przywitały i pokazały jak wiele pamiętają z zajęć  

z poprzedniego roku. Wpierw powtórzyliśmy wszystkie piosenki, potem nazwy zabawek, 

kolorów, części ciała, ubrań oraz określenia odnoszące się do zwierząt. Staraliśmy się 

ubierać nasze odpowiedzi w całe zdania, jak: This is a horse. Potem przeszliśmy razem z 

sympatycznym kotkiem do nowych piosenek i choć tekst był trudny do zapamiętania, to 

daliśmy sobie radę. A śpiewaliśmy tak:  

„Lucky” 

I can clap my hands: 

one, two, three, four, five. 

I can stamp my feet: 

one, two, three, four, five. 

I can nod my head: 

one, two, three, four, five. 

I can wave my hands: 

one, two, three, four, five. 

Now we all can dance! 



One, two, three, four, five. 

Look at Lucky! She/he can jump. 

 

“1,2,3” 

One, two, one, two, three 

clap, clap, clap, clap, clap, clap,  

one, two, one, two, three 

tap, tap, tap, tap, tap, tap. 

Four, five, four, five, six 

clap, clap, clap, clap, clap, clap,  

Four, five, four, five, six 

tap, tap, tap, tap, tap, tap. 

 

 

Staraliśmy się też opanować fragmentami wierszyk: 

„How many?” 

How many fingers do you have? 

Ten fingers, ten fingers, I have ten. 

How many eyes do you have? 

Two eyes, two eyes, I have two. 

How many noses do you have? 

One nose, one nose, I have one nose. 

 

Cookie nauczył nas również nowych piosenek, którymi witamy się na zajęciach oraz 

żegnamy:  

Hello, everyone. Tra – la – la – la- la.  

Hello, everyone. Tra – la – la – la- la – la.  

Hello, everyone. Tra – la – la – la- la.  

Hello, everyone.  



 

Bye – bye, everyone. Tra – la – la – la- la.  

Bye – bye, everyone. Tra – la – la – la- la – la.  

Bye – bye, everyone. Tra – la – la – la- la.  

Bye – bye, everyone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


