
W PAŹDZIERNIKU W NASZEJ GRUPIE: 
 

Temat: Jesienią w sadzie 

Termin realizacji: 02-06. 10. 2017 

 

Temat: Warzywa znane i lubiane 

Termin realizacji: 09-13. 10. 2017 

 

Temat: Moja rodzina 

Termin realizacji: 16-20.10. 2017 

 

Temat: Zwierzęta domowe 

Termin realizacji: 23-27. 10. 2017 
 

CELE: 

- będziemy rozmawiać o owocach i warzywach,  

- opowiemy sobie o naszych rodzinach, 

- pomówimy o swoich uczuciach, 

- porozmawiamy o zwierzętach domowych, 

- poznamy literki o, a, m, 

- będziemy się uczyć rozpoznawać cyfry 1, 2, 3, 4, 

- będziemy przeliczać obiekty, 

- będziemy nazywać figury geometryczne, 

- poćwiczymy sylabizowanie i głoskowanie,  

- nauczymy się nowych piosenek, 

- będziemy malowali kawałkami owoców,  

- wykonamy drzewo genealogiczne swoje rodziny, 

- stworzymy portrety ulubionych zwierząt domowych, 

- pojedziemy do Łazienek Królewskich i będziemy uczestnikami lekcji 

muzealnej Za kulisami teatru. 

 

 
 

http://www.tapetyczne.pl/tapeta/775-liscie-park-jesien 

http://www.tapetyczne.pl/tapeta/775-liscie-park-jesien


Temat: Jesienią w sadzie 

Termin realizacji: 02-06. 10. 2017 
 

M. Konopnicka „Jesienią” 

 
Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią: 

Czerwone jabłuszka 

Pomiędzy zielenią.                                           

 

Czerwone jabłuszka, 

Złociste gruszeczki 

Świecą się, jak gwiazdy, 

Pomiędzy listeczki. 

 

— Pójdę ja się, pójdę 

Pokłonić jabłoni, 

Może mi jabłuszko                                     

W czapeczkę uroni! 

 

— Pójdę ja do gruszy, 

Nastawię fartuszka, 

Może w niego spadnie 

Jaka śliczna gruszka! 

 

Jesienią, jesienią 

Sady się rumienią; 

Czerwone jabłuszka 

Pomiędzy zielenią.  

 

 

 

W sadzie jesienią (sł. i muz. J. Kucharczyk). 

I. Kiedy w sadzie dojrzewają 

jabłka, gruszki, śliwki, 

wtedy dzieci na owoce 

szykują koszyczki. 

Ref.: Złote gruszki i śliwki 

już się do nas śmieją, 

a czerwone jabłuszka 

w słońcu się rumienią. 

II. Ach, jak ładnie dzisiaj w sadzie, 

tak słoneczko świeci, 

już owoców pełne kosze 

nazbierały dzieci. 

Ref.: Złote… 

III. Dziś jesieni za te dary 

pięknie dziękujemy, 

a owoce umyjemy 

i je wszystkie zjemy. 

 



Temat: Warzywa znane i lubiane 

Termin realizacji: 09-13. 10. 2017 
 

 

Idą witaminki (sł. i muz. 

K. Gowik). 

I. Zapukała raz 

marchewka do 

przedszkola, 

za marchewką idą groszek 

i fasola. 

Z tyłu się cebulka toczy i 

przeciera złote oczy. 

Do przedszkola dzisiaj 

chcemy wszystkie wejść! 

Ref.: Idą, idą witaminki 

dla całej przedszkolnej 

rodzinki. 

Samo zdrowie, samo 

zdrowie, każdy ci to 

powie! 

Samo zdrowie, samo 

zdrowie, każdy ci to 

powie! 

II. Nagle znowu do 

przedszkola dzwoni 

dzwonek, 

a za drzwiami stoją 

warzywa spóźnione: 

pomidory i koperek, dwa 

buraczki i selerek. 

Do przedszkola dzisiaj 

chcemy wszystkie wejść! 

Ref.: Idą, idą… 

III. Już pietruszka tańczy 

na chudziutkich nóżkach, 

a kalafior wskoczył prosto 

do garnuszka. 

Dzieci szybko myją ręce i 

czekają, by czym prędzej 

z jarzynkami przy 

stolikach spotkać się! 

 

 
https://pl.depositphotos.com/vector-images/warzywa-owoce.html?qview=81774346 

 

 J. Brzechwa „Na straganie”  
 

Na straganie w dzień targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

"Może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 

"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 

Leżę tutaj już od wtorku!" 

 

Rzecze na to kalarepka: 

"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 

"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 

"Dzięki, dzięki, panie grochu, 

Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 

Blada, chuda, spać nie może." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

 

Burak stroni od cebuli, 

A cebula doń się czuli: 

"Mój Buraku, mój czerwony, 

Czybyś nie chciał takiej żony?" 

Burak tylko nos zatyka: 

"Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 

Bo przy pani wszyscy płaczą." 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 

 

Naraz słychać głos fasoli: 

"Gdzie się pani tu gramoli?!" 

"Nie bądź dla mnie taka wielka" - 

Odpowiada jej brukselka. 

"Widzieliście, jaka krewka!" - 

Zaperzyła się marchewka. 

 

"Niech rozsądzi nas kapusta!" 

"Co, kapusta?! Głowa pusta?!" 

A kapusta rzecze smutnie: 

"Moi drodzy, po co kłótnie, 

Po co wasze swary głupie, 

Wnet i tak zginiemy w zupie!" 

"A to feler" - 

Westchnął seler. 



Temat: Moja rodzina 

Termin realizacji: 16-20.10. 2017 
  

I. Landau „Wiersz dla mamy” 

 

 

Moja kochana mamusiu! 

To dla ciebie ten wierszyk, 

dla ciebie słońce i chmury, 

dla ciebie tęcza i wietrzyk. 

Wiosną i latem – kwiaty, 

jesienią – liście jesienne... 

Bądź szczęśliwa, mamusiu, 

dziś, jutro i codziennie! 

 

https://www.dreamstime.com/stock-images-big-cartoon-family-parents-children-gran-image23948794 

 

Moja rodzina (sł. i muz. J. 

Kucharczyk) 

I. Kiedy rodzina jest w komplecie,  

jest tak radośnie, jest tak bezpiecznie.  

Bo kto rodzinę fajną ma,  

ten jest szczęśliwy tak jak ja. (bis)  

Ref.: Tata nauczy, mama przytuli, 

jak brat i siostra nikt nie zrozumie. 

Więc mów, co chcesz i myśl, co chcesz, 

rodzina to wspaniała rzecz! 

Więc mów, co chcesz i myśl, co chcesz, 

rodzina to jest najważniejsza rzecz! 

 

 

II. Rodzice bardzo mnie kochają.  

Czasami skarcą, czasem pochwalą.  

Ja o tym bardzo dobrze wiem –  

tak właśnie wychowują mnie. (bis)  

Ref.: Tata nauczy…  

 

 

 

 



Temat: Zwierzęta domowe 

Termin realizacji: 23-27. 10. 2017 
 

Popatrzcie na jamniczka (sł. D. Gellner, 

muz. B. Kolago

I Popatrzcie na jamniczka! 

Wyturlał się z koszyczka, 

zaczaił się na babcię 

i porwał babci kapcie. 

Ref.: A jak spał, a jak spał, 

taką grzeczną minę miał! 

II. Poszarpał chustkę w róże 

i zrobił dwie kałuże, 

i moją nową lalkę 

zaciągnął pod wersalkę. 

Ref.: A jak spał... 

III. A teraz gdzieś ucieka 

i szczeka, szczeka, szczeka. 

Łapiemy więc jamniczka, 

niech wraca do koszyczka. 

Ref.: A jak spał... 

IV. Pod stołem jest koszyczek, 

w koszyczku śpi jamniczek. 

Jamniczek sobie śpi (pss...), 

jak się zbudzi, będzie zły! 

 

 

 

 

 

 

D. Wawiłow „Dziwny pies” 

Jeden, dwa, 

jeden, dwa, 

pewna pani 

miała psa. 

Trzy i cztery, 

trzy i cztery, 

pies ten dziwne 

miał maniery. 

Pięć i sześć, 

pięć i sześć, 

wcale lodów 

nie chciał jeść. 

Siedem, osiem, 

siedem, osiem, 

wciąż o kości 

tylko prosił. 

Dziewięć, dziesięć, 

dziewięć, dziesięć, 

kto z nas kości 

mu przyniesie? 

Może ja? 

Może ty?  

Licz od nowa –  

raz, dwa, trzy… 

 

http://cdn28.us1.fansshare.com/photograph/dachshund/hd-dachshund-drawing-wallpaper-download-free-dachshund-wallpaper-hd-for-walls-border-home-uk-iphone-download-background-

ipad-1950073367.jpg 

 

opracowała Karolina Kolasa 
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