
 

Jesienna muzyka – w tym okresie to ona wiedzie prym w naszej 

grupie, a wszystko zaczęło się wraz z piosenką „Jesienny deszcz”. Ta 

piosenka zainspirowała nas do dyskusji, jaka rozgorzała na temat 

rodzajów deszczu /kapuśniaczek? – to chyba zupa…/. Opowiadaliśmy 

sobie jakie deszcz wydaje dźwięki, próbowaliśmy je naśladować. 

Następnie rysowaliśmy krople po śladzie i przekształcaliśmy je w 

wesołe ludziki. Kolejnego dnia /chyba przekornie/, próbowaliśmy 

ustalić, wspólnymi siłami, co to jest cisza. Mieliśmy mnóstwo 

interesujących pomysłów /cisza jest wtedy, kiedy jest cicho/. Przy tej 

też okazji próbowaliśmy porozumiewać się między sobą w sposób 

niewerbalny za pomocą języka ciała – to była bardzo ciężka próba. 

Nasze jesienne rozważania muzyczne wzbogaciły zajęcia muzyczne z 

filharmonią, które to przybliżyły nam postać wielkiego kompozytora 

W. Lutosławskiego. Muzycy – orkiestra pana Tralalińskiego - 

wykonywała jego utwory korzystając z 

twórczości J. Tuwima. 

Deszczową muzykę próbowaliśmy 

wyczarować za pomocą bardzo dziwnego 

instrumentu – ogromnej folii. Uderzaliśmy 

bardzo delikatnie paluszkami naśladując 

spadające krople deszczu oraz zbliżające się 

kroki, próbowaliśmy wydobyć z folii odgłos 



wiatru, a na sam koniec zabawy schowaliśmy się pod nią, jak pod 

ogromnym parasolem. Mimo ,że podczas tej zabawy, towarzyszyła 

nam bardzo nastrojowa i dość smutna piosenka, spod parasola słychać 

było jedynie śmiech. Poza tym próbowaliśmy ustalić, co robią dzieci 

kiedy pada deszcz. Okazało się, że pomysłów mamy całe mnóstwo i 

najwięcej propozycji związanych było właśnie z deszczem. W czasie 

deszczu mamy ochotę skakać przez kałuże, bawić się w mokrym 

piasku, łapać krople deszczu czy po prostu pójść na spacer. 

Ustaliliśmy jednak, że lepiej poradzić się rodziców, bo mogą mieć 

zupełnie inny pomysł na deszczowy dzień. 

Rozpoczął się listopad – dla nas 

bardzo radośnie i muzycznie – dlatego 

nauczyliśmy się piosenki o grającym 

listopadzie. Jak na jesienny miesiąc 

przystało, wyglądał bardzo jesiennie – 

kubraczek miał z nut, a berecik z liści. 

Trochę kłopotu mieliśmy z słowem 

„kubraczek”, ale jakoś udało nam się 

rozwiązać tę zagadkę.    

 Stanęliśmy też przed bardzo trudnym wyzwaniem, mianowicie: 

zastanawialiśmy się nad tym „czym jest muzyka?”. Ustaliliśmy 

wspólnymi siłami, że muzyka to dźwięki, odgłosy jakie dają się 

słyszeć z otoczenia,  czyli wszystkie „głosy”, jakie wydaje z siebie 

natura: mowa zwierząt, śpiew ptaków, szelest liści, padający deszcz, 

grad… Wiemy już też, iż muzykę zapisujemy za pomocą nut na pięciu 



specjalnych liniach do tego przeznaczonych tzw.: pięcioliniach; drzwi 

do muzyki otwiera się specjalnym kluczem: kluczem wiolinowym lub 

basowym.  Na zajęciach Metody Dobrego Startu przenieśliśmy się w 

świat prawdziwych artystów, utworzyliśmy bowiem orkiestrę, której 

przewodziły skrzypce. Poruszaliśmy się też w rytmach polki. Jednym 

słowem mówiąc MALI ARTYŚCI to właśnie my, ażeby się o tym 

przekonać wystarczy zajrzeć w nasze serca, korzystać z naszej 

wyobraźni, obserwować naszą twórczość plastyczną, muzyczną, 

językową… 

Z różnymi dźwiękami mieliśmy do czynienia 

podczas zabawy słuchowej. Próbowaliśmy 

rozpoznać dźwięki i dopasować je do różnych 

środowisk, takich jak: sala przedszkolna, 

ruchliwa ulica, gospodarstwo wiejskie oraz sala 

koncertowa. Następnie próbowaliśmy kolejne 

dźwięki nazwać i znaleźć na odpowiednich obrazkach – dość trudny 

był dla nas odgłos gruchających gołębi oraz grające radio, ale inne 

bardzo trudne odgłosy nie były, aż takie trudne, a były wśród nich np. 

bardzo głośny młot pneumatyczny czy delikatnie grająca harfa. 

Obrazki troszkę nam pomogły, ale pani była zaskoczona naszymi 

dobrze nastawionymi uszami. Próbowaliśmy również pokazać, że 

nasze uszy potrafią usłyszeć każde polecenie. Udało się – kiedy tylko 

pani nas prosiła – siadaliśmy w rzędzie, ustawialiśmy się w pociąg, 

stawaliśmy na jednej nodze. Po tej zabawie uszka niektórych z nas 

znowu zaczęły trochę płatać figla i udawać, że nie słyszą ;-). 



Naszą małą podróż artystyczną rozpoczęliśmy od wizyty w muzeum, 

do, którego zaprosiła nas pani w opowieści. Nasza opowieść zaczęła 

się od tego,  co to w ogóle jest muzeum, po co chodzi się do niego i 

jak trzeba się w nim zachować. Pani pokazywała nam obrazki 

Plastusia i Misia Uszatka. Potem z przyjemnością oddaliśmy się 

malowaniu właśnie tych postaci. Oj! Nie było łatwo, malowaliśmy 

farbą by potem zaznaczać kontury węglem. W sumie wyszły nam 

bardzo śmieszne portrety i właśnie dlatego nauczyliśmy się piosenki 

pod tytułem: „Śmieszny portret’. Swoich sił próbowaliśmy też w 

tworzeniu cudnych lal osadzonych na butelce. Wykazaliśmy się 

dużym sprytem w klejeniu, malowaniu i wycinaniu, a głównie w 

projektowaniu. Zaraz potem przenieśliśmy się na plac budowy, gdzie 

budowaliśmy wieżę z klocków do piosenki „Wieża klockowa” na 

zajęciach Metody Dobrego Startu. Nie mniej dobrze nam wychodziło 

wcielenie się w rolę pajacyków – potrafimy wytrwale skakać „aż do 

nieba”. 

W artystów zabawiliśmy się tworząc wielkie dzieło. Obejrzeliśmy w 

albumie zdjęcie obrazu słynnego malarza van Gogha, zatytułowanego 

„Słoneczniki” i spróbowaliśmy wykonać podobne dzieło. 

Wykorzystaliśmy do tego wszystko, co pochodziło z odpadków, 

rzeczy niepotrzebnych, uważanych przez wszystkich za śmieci. Tło 

nakleiliśmy ze starych gazet, wazon z tekturowych rolek po papierze, 

a same kwiaty zostawiliśmy do naklejenia starszym kolegom z grupy 

Krasnoludki. Nasi koledzy nakleili kwiaty z nakrętek plastikowych. 

Obraz wyszedł na miarę dzieła sztuki. 



 Rozmawiając o artystach, wystawach i muzeach nie mogło 

zabraknąć naszej wizyty w muzeum. Do muzeum próbowaliśmy 

wybrać się już od września, ale cały czas nam coś przeszkadzało. W 

końcu się udało. W muzeum oglądaliśmy najróżniejsze wystawy. W 

gablotach podziwialiśmy stare gliniane naczynia wykopane spod 

ziemi, które przetrwały przez wiele, wiele lat. Spacerowaliśmy po 

ogromnych salach i nie mogliśmy uwierzyć, że ktoś w nich kiedyś 

mieszkał. Sporo mielibyśmy miejsca do biegania mając takie pokoje.  

Bardzo spodobały nam się sekretarzyki – półeczki z ogromna ilością 

szufladek i schowków – tam  zmieściłoby się sporo samochodzików 

czy małych laleczek. Podziwialiśmy stare stroje, w jakich kiedyś 

chodzili mieszkańcy śląska cieszyńskiego, talerze z jakich jedzono czy 

też broń, która zrobiła na chłopcach ogromne wrażenie.  

Cieszymy się, że w końcu wyprawa się udała.    

 

 

 

 



 Czekamy na grudzień z wielką niecierpliwością, bo grudzień to 

miesiąc bardzo obfity w atrakcje. Oprócz wielu niespodzianek i 

miłych spotkań czeka nas jeszcze sporo pracy, jednak praca ta 

zakończy się na pewno wielkimi oklaskami!!! 

Poczekamy… .zobaczymy…. 

Śpiewaliśmy piosenki 

Pan listopad 

1.Pan listopad gra na basie 

dylu dylu bum 

Na jesiennym graniu zna się  

Trawką dotknął strun 

 

Ref. Wesoło gra muzyka, pada deszcz 

Świerszcz za kominem cyka 

Tańcz gdy chcesz 

 

2. Pan listopad gra na bębnie 

bara bara bam 

Z deszczem kółka, równo pięknie 

koncert daje nam 

 

Ref. Wesoło gra muzyka… 

3. Pan listopad gra na flecie 

Fiju, fiju, fiu 

Z liści złotych ma berecik 

a kubraczek z nut 

Ref. Wesoło gra muzyka… 

 



              Jesienny deszcz 

1. Dziś chmurkę nad podwórkiem 

Potargał psotny wiatr 

Aż deszcz popłynął ciurkiem 

I na podwórko spadł. 

Ref. Hej pada, pada, pada, pada, pada deszcz 

Jesienny pada, pada, pada, pada deszcz. 

 

2. Deszcz płynie po kominie, 

Wesoło bębni dach. 

W blaszanej dzwoni rynnie 

I wsiąka w mokry piach. 

Ref. Hej pada,pada. 

 

3. Kalosze wnet założę, 

Parasol wezmę też, 

Bo lubię, gdy na dworze 

Jesienny pada deszcz. 

Mokry świat 

Pa, pa, pa, pa, pa, pa pada deszcz 

Szu, szu, szu, szu, szu, szu szumi las, 

La, la, la, la, la, la lata wiatr 

Mo, Mo, Mo, Mo, Mo, moknie świat. 

 

Co, co, co, co, co, co, coś tam szło, 

Nie, nie, nie, nie, nie, nie nie wiem co. 

Sza, sza, sza, sza, sza, sza szara mgła, 

Ci, ci, ci, ci, ci, ci cicho sza.  

 



 

LISTOPAD w grupie CHOCHLIKI 

Listopad upłynął nam na śpiewaniu o pogodzie (weather) i tym, co w związku z pogodą 

ubieramy (clothes). Na lekcjach mieliśmy więc deszcz, mgłę, było słonecznie, gorąco lub 

zimno. Wiemy już co ubrać, kiedy jest HOT, a co kiedy jest RAINY ☺ Ponadto powtarzaliśmy 

to, co do tej pory udało nam się nauczyć, a także zaczęliśmy uczyć się świątecznych piosenek, 

ale o tym więcej opowiemy za miesiąc. 

Zachęcam do słuchania z dziećmi: kanał:   

Uczyliśmy się, pokazywaliśmy i śpiewaliśmy wybrane piosenki: 

„Rain Rain Go Away” 

"Rain." "Go away." "Play." Family members (daddy, mommy, brother, sister, baby). 

 

 

♫ Rain, rain, go away.  Come again another day.  

DADDY wants to play. Rain, rain, go away. 

Rain, rain,go away. Come again another day. 

MOMMY wants to play. 

Rain, rain, go away. Come again another day. 

BROTHER wants to play. Rain, rain, go away. 



Rain, rain, go away.Come again another day. 

SISTER wants to play. Rain, rain, go away. 

Rain, rain, go away. Come again another day. 

BABY wants to play. Rain, rain, go away. 

Rain, rain, go away. 

Come again another day. ALL THE FAMILY wants to play.   

Rain, rain, go away. ♫ 

 

„How's The Weather?” 

"How's the weather?" "Let's look outside." "Is it _____?" Weather types (sunny, rainy, cloudy, 

snowy). 

♫ How's the weather? How's the weather? How's the weather today? 

Is it sunny?  

Is it rainy?  

Is it cloudy?  

Is it snowy?  

How's the weather today? 

Let's look outside. How's the weather? Is it sunny today? 

Let's look outside. How's the weather? Is it rainy today? 

Let's look outside. How's the weather? Is it cloudy today? 

Let's look outside. Is it snowy today? 

How's the weather? How's the weather? How's the weather today? 

Is it sunny? 

Is it rainy? 

Is it cloudy? 

Is it snowy? 

How's the weather today? ♫ 

 

„Weather song” (Cookie and Friends) 

Tune: „What shall we do with the drunken sailor” 

♫What do we do when the weather’s rainy? 

What do we do when the weather’s rainy? 

What do we do when the weather’s rainy? 

Put up your umbrella. 

What do we do when the weather’s cold?/x3 

Put on your hat 



What do we do when the weather’s windy?/x3 

Put on your jacket. 

What do we do when the weather’s sunny?/x3 

Put on your T-shirt. 

What do we do when the weather’s hot?/x3 

Put on your swimsuit.♫ 

 

Słuchaliśmy także historii o znanym dzieciom kotku imieniem Cookie, na podstawie historyjki 

obrazkowej: „Now Shut the Door” (Cookie and Friends B)  

„Now Shut the Door” 

 

Cookie: Lulu, it’s sunny. Where’s my T-shirt? 

Lulu: Here it is. 

Cookie: Lulu, it’s sunny and cold. Where’s my hat? 

Lulu: Here it is. Now shut the door! 

Cookie: Lulu, it’s cold and windy. Where’s my jacket? 

Lulu: Here it is. Now shut the door! 

Cookie: Lulu, it’s windy and rainy. Where are my shoes? 

Lulu: Here they are. Now shut the door! 

Cookie: Bye-bye Lulu. Bye-bye Densel. 

Lulu and Densel: Bye-bye Cookie. Now shut the door! 

Cookie: Lulu, it’s sunny and hot. Where’s my swimsuit? 

Lulu: Here it is. 

Cookie: And my umbrella? 

Lulu and Densel: Umbrella? 

Cookie: What do we do when the weather is hot? Put up your umbrella! ☺ 

 

 

See you in December! 

 


