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Temat kompleksowy: "Jesień w sadzie” (3-7.X.2022) 
 
Planowane działania: 

• poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią; 
• poznawanie trybu życia jeży; 
• poznawanie litery o, O; 
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; 
• kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; 
• dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych; 
• rozwijanie umiejętności klasyfikacji; 
• kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej. 

 
Wiersz Mari Terlikowskiej pt.: „Jestem jesień” 

  

Jestem jesień z pełnym koszem 
z pełnym koszem.  
Dobre rzeczy wam przynoszę 
wam przynoszę. 
Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory  
i selery, 
pomidory i selery. 
  
Przyszła jesień do gosposi do gosposi. 
Czy gosposia o coś prosi, o cos prosi. 
Mam kapustę do kwaszenia,        
          https://pixabay.com/images/id-3400809/ 

dobre grzyby do suszenia, dobre grzyby do suszenia. 
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Idzie jesień z wielkim koszem, z wielkim koszem. 
Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę! 
Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki 
i chowają do spiżarki.  

Piosenka pt.: „Tańcowała jesień” 
 (sł. Stanisław Karaszewski  muz. Tomasz Strąk) 
 
1. Tańcowała jesień 
W lesie zamaszyście. 
Żółte, rude i brązowe 
Z drzew zrywała liście. 

Ref. Tańcowała jesień, 
Kolorowa jesień. 

2. Postrącała w parku 
Żołędzie, kasztany, 
Rozrzuciła na trawniku 
Liśćmi przysypanym. 

Ref. Tańcowała jesień, 
Kolorowa jesień. 

3. Tańcowała jesień 
W sadzie, razem z deszczem. 
Jabłek, gruszek nazrywała, 
Lecz jej mało jeszcze.     

Ref. Tańcowała jesień,                              https://pixabay.com/images/id-3448818/ 
Kolorowa jesień. 

4. Z wiatrem się kłóciła, 
Darła białe chmury, 
Aż się słońce obudziło 
I spojrzało z góry. 

Ref. Tańcowała jesień, 
Kolorowa jesień. 
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Temat kompleksowy: "Jesień w ogrodzie” (10-14.X.2022) 
 
Planowane działania: 

• rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw; 
• czytanie globalne wyrazów: cebula, marchew, rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat; 
• doskonalenie orientacji w przestrzeni; 
• rozumienie znaczenia pojęcia „przyjaźń”, doskonalenie współpracy; 
• poznanie litery a, A; 
• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej; 
• rozwijanie motoryki małej; 
• doskonalenie umiejętności pracy w parach. 

 
Wiersz Marii Kownackiej pt.: „Dynia” 

  

Przewróciło się raz w głowie dyni: 
myśli, że gospodyni!… 
Rozparła się na zagonie.  
Krzyczy: 
- Wszystkich stąd wygonię! 
Wygnała na dróżkę 
Marchewkę, pietruszkę, 
cebulkę, buraczki 
wypędziła w krzaczki, 
kapustę w bruzdę zepchnęła       https://pixabay.com/images/id-2855925/ 
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i pod boki się ujęła. 
Na zagonie się rozparła, nos do góry zadarła. 
Nawet osty i pokrzywy 
patrzą na nią okiem krzywym!… 

Piosenka pt.: „Jesienne grzybobranie” (sł. J. Urszula Piotrowska 
muz. Dariusz Kabaciński) 
 

1. Już za oknem złota jesień,  
Babie lato lasem niesie. 
Ptaki odleciały już 
I na polach nie ma zbóż. 
W sadach dojrzewają jabłka, 
Pszczoły już nie brzęczą w kwiatkach. 
Dzień jest krótszy, dłuższa noc, 
No a w lasach grzybków moc. 
 
REF: To jesienne grzybobranie, 
Kilka grzybków na śniadanie, 
A do barszczu grzybki dwa. 
Ile dzisiaj smacznych grzybków zbiorę ja?                https://pixabay.com/images/id-516281/ 

To jesienne grzybobranie, 
Kilka kurek na polanie, 
A za sosną kanie trzy. 
Ile dzisiaj smacznych grzybków zbierzesz ty? 
 

2. Do suszenia borowiki, 
Małe grzybki hyc w słoiki, 
A do zupy kurek sześć, 
Super zupę będziesz jeść. 
Tych czerwonych nie zbieramy, 
muchomory dobrze znamy,  
ich się przecież nie da jeść.  
Dobrych zbiorów, czołem cześć! 
 
REF: To jesienne grzybobranie…. 

 
 

 
 
 
 
 



Opracowała: Joanna Ogrodnik 

 

https://pixabay.com/images/id-1586150/ 

   

    

Temat kompleksowy: "Jesienny krajobraz” (17-21.X.2022) 
 
Planowane działania: 

• odróżnianie środowiska parku i lasu; 
• zdobycie wiedzy o tym, dlaczego liście zmieniają kolor; 
• rozwijanie logicznego myślenia; 
• doskonalenie percepcji słuchowej; 
• poznanie kształtu litery i, I; 
• rozwijanie świadomości fonologicznej; 
• rozwijanie odpowiedzialności za własną pracę; 
• rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 2, określanie jej aspektu 

kardynalnego i porządkowego; 
• rozwijanie słuchu muzycznego. 

 
Wiersz Marii Kownackiej pt.: „Dynia” 

  

Przewróciło się raz w głowie dyni:  
myśli, że gospodyni!… 
Rozparła się na zagonie.  
Krzyczy: 
- Wszystkich stąd wygonię! 
Wygnała na dróżkę 
Marchewkę, pietruszkę, 
cebulkę, buraczki 
wypędziła w krzaczki, 
kapustę w bruzdę zepchnęła       https://pixabay.com/images/id-3636239/     
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i pod boki się ujęła. 
Na zagonie się rozparła, nos do góry zadarła. 
Nawet osty i pokrzywy 
patrzą na nią okiem krzywym!… 

Piosenka pt.: „Jesienne skarby” 
 (sł. Anna U. Kamińska, muz. Anna Huszcza) 
 

1. Jedzie, jedzie Pani Jesień w dyni jak w karecie 
Szuru- buru złote liście rzuca już po świecie. 
Bęc, bęc, bęc, kasztany lecą, szyszki i żołędzie. 
Jesień z wiatrem dokazuje, bałagani wszędzie! 

 
Ref.: My jesienne skarby z chęcią  
pozbieramy: i kasztany, i żołędzie,  
szyszki też. Co z nich można zrobić, 
dobry pomysł mamy- 
będą ludki, koniki, piesek , żółwik, jeż! 
 
2. Pani Jesień jabłka, gruszki w sadzie  
rozsypała. Pac i pac- to spadła śliwka,  
która już dojrzała. Kap, kap, kap- tak 
deszczyk kapie, jak to na jesieni. 
A za oknem jarzębina ciągle się czerwieni.               https://pixabay.com/images/id-1768857/ 
 
 
Ref.: My jesienne skarby z chęcią  
pozbieramy… 
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Temat kompleksowy: „Deszczowa pogoda” (24-28.X.2022) 
 
Planowane działania: 

• przypomnienie wiadomości o zmianach zachodzących w przyrodzie późną 
jesienią; 

• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z 
uczuciami; 

• rozwijanie umiejętności nazywania emocji; 
• poznanie kształtu litery e, E; 
• przygotowanie do umiejętności czytania i pisania; 
• poznanie niektórych właściwości wody; 
• utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów; 
• utrwalenie wiedzy o tym, skąd biorą się kałuże. 

 
Wiersz Wandy Chotomskiej pt.: „Smutny pan” 

  

Moknie na deszczu smutny pan,  
przegląda się w kałuży, 
choć sam okropnie duży jest, 
parasol ma nieduży. 
Mały, malutki, tyciutki wprost, 
parasol- lilipucik,  
więc pan na kwintę spuścił nos 
I stoi, i się smuci. 
I wdycha sobie smutny pan 
raz ciszej, a raz głośniej 
i myśli, patrząc na ten deszcz:     https://pixabay.com/images/id-2418413/ 
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-Po deszczu wszystko rośnie. 
Po deszczu rośnie każdy grzyb- 
wie o tym nawet mieszczuch- 
więc może mój parasol też 
urośnie mi po deszczu. 
 

 
Piosenka pt.: „Jesienne skarby” 
 (sł. Anna U. Kamińska, muz. Anna Huszcza) 
 

1. Jedzie, jedzie Pani Jesień w dyni jak w karecie  
Szuru- buru złote liście rzuca już po świecie. 
Bęc, bęc, bęc, kasztany lecą, szyszki i żołędzie. 
Jesień z wiatrem dokazuje, bałagani wszędzie! 
 
Ref.: My jesienne skarby z chęcią  
pozbieramy: i kasztany, i żołędzie,  
szyszki też. Co z nich można zrobić, 
dobry pomysł mamy- 
będą ludki, koniki, piesek , żółwik, jeż! 
 
3. Pani Jesień jabłka, gruszki w sadzie  
rozsypała. Pac i pac- to spadła śliwka,  
która już dojrzała. Kap, kap, kap- tak 
deszczyk kapie, jak to na jesieni.                           https://pixabay.com/images/id-7341790/ 

A za oknem jarzębina ciągle się czerwieni. 
 
Ref.: My jesienne skarby z chęcią  
pozbieramy… 
 
  


