
PAŹDZIERNIK W GRUPIE „RYBKI” 

 W PIERWSZYM TYGODNIU: 

 będziemy gromadzili w naszej sali dary jesieni: kasztany, szyszki, 

żołędzie, orzechy, kolorowe liście; 

 będziemy rozmawiali na temat, drzew oraz ich owoców; 

 będziemy rozwiązywali zagadki słowno – obrazkowe, związane  

z darami jesieni oraz leśnymi zwierzętami; 

 zapoznamy się z wyglądem, jesiennymi zwyczajami leśnych zwierząt; 

 będziemy wprowadzali wyrazy, związane z omawianą tematyką  

do globalnego czytania; 

 będziemy dzielili wyrazy na sylaby; 

 będziemy rozpoznawali i opisywali dary jesieni za pomocą węchu, 

dotyku,  smaku; 

 będziemy układali historyjki obrazkowe i opowiadali ich treśd  

na podstawie ilustracji; 

 będziemy wykonywali różnorodne prace plastyczne oraz konstrukcyjne 

z wykorzystaniem darów jesieni; 

 będziemy składali obrazki jesienne oraz leśnych zwierząt z 5, 6 części  

w całośd; 

 poznamy wiersze i piosenki, związane z omawiana tematyką; 

 będziemy brali udział w zabawach ruchowych, muzyczno – ruchowych, 

opowieściach ruchowych; 

 będziemy klasyfikowali dary jesieni wg wielkości, kształtu, gatunku; 

 będziemy przeliczali dary jesieni w zakresie 5, używając liczebników 

porządkowych i głównych; 

 będziemy określali położenie przedmiotów, używając pojęd: w, za, na, 

obok, wysoko, nisko, po prawej stronie, po lewej stronie; 



 będziemy tworzyli dowolne kompozycje z darów jesieni oraz 

kontynuowali określony rytm z wykorzystaniem jesiennych owoców; 

 będziemy doskonalili czynności samoobsługowe tj.: ubieranie się, 

rozbieranie się mycie rąk itp.; 

 będziemy dbali o utrzymanie porządku w sali, o estetykę i kulturę  

w czasie spożywania posiłków; 

 będziemy wykonywali różnorodne dwiczenia graficzne, przygotowujące 

do nauki pisania: kolorowanie wg kodu, łączenie kropek, labirynty, 

kreślenie prostych szlaczków po śladzie itp. 

 W DRUGIM, TRZECIM CZWARTY TYGODNIU: 

 będziemy gromadzili w naszej sali dary jesieni: owoce i warzywa 

krajowe oraz egzotyczne; 

 będziemy rozmawiali na temat wartości odżywczych warzyw  

i owoców; 

 będziemy rozwiązywali zagadki słowno – obrazkowe, związane  

z warzywami i owocami; 

 wykonamy z warzyw i owoców soki, sałatki, surówki, ciasta;  

 będziemy wprowadzali wyrazy, związane z omawianą tematyką  

do globalnego czytania; 

 będziemy rozpoznawali warzywa i owoce za pomocą węchu, dotyku, 

smaku, będziemy je opisywad; 

 będziemy układali historyjki obrazkowe i opowiadali ich treśd  

na podstawie ilustracji; 

 będziemy wykonywali różnorodne prace plastyczne oraz konstrukcyjne 

z wykorzystaniem warzyw i owoców; 

 będziemy składali obrazki warzyw i owoców z 5,6 części w całośd; 

 poznamy wiersze i piosenki, związane z omawiana tematyką; 



 będziemy brali udział w zabawach ruchowych, muzyczno – ruchowych, 

opowieściach ruchowych; 

 będziemy porównywad ciężar warzyw i owoców, posługując się 

pojęciami: lekki, ciężki, lżejszy, cięższy; 

 będziemy przeliczali warzywa i owoce w zakresie 5, używając 

liczebników porządkowych i głównych; 

 będziemy określali położenie przedmiotów, używając pojęd: w, za, na, 

obok, wysoko, nisko; 

 będziemy tworzyli dowolne kompozycje z warzyw i owoców oraz 

kontynuowali określony rytm z wykorzystaniem jesiennych owoców; 

 w dalszym ciągu będziemy doskonalili czynności samoobsługowe tj.: 

ubieranie się, rozbieranie się mycie rąk itp.; 

 w dalszym ciągu będziemy dbali o utrzymanie porządku w sali,  

o estetykę i kulturę w czasie spożywania posiłków; 

 będziemy wykonywali różnorodne dwiczenia graficzne, przygotowujące 

do nauki pisania: kolorowanie wg kodu, łączenie kropek, labirynty, 

kreślenie szlaczków; 

 będziemy tworzyli zbiory warzyw i owoców z uwzględnieniem koloru, 

wielkości, kształtu, gatunku oraz pochodzenia warzyw i owoców. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIERSZYKI NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE RYBKI 

„OZNAKI JESIENI" 
Antoneta Anna Bednarek 

 

Liście już barwę zmieniły, poranki witają rosą. 

Już nikt nie ma odwagi ,by po trawie stąpad boso. 

Nocny chłód we znaki się daje, czują go nawet ślimaki. 

Kurczą się w swych skorupkach, by zasnąd sobie na czas jakiś. 

Odleciały już bociany, zakooczono zbiory zbóż. 

Owoce pięknie dojrzały, ziemniaki trzeba kopad już. 

Niebo straciło swój kolor, słonko droczy się z nami. 

To za chmurami się chowa,to grzeje  promieniami. 

Wiatr rozwiewa nasze włosy, krople deszczu dzwonią o szyby. 

Zapaleni grzybiarze, zbierają dorodne grzyby. 

Oczar czaruje swą barwą, mienią się czerwienią bluszcze. 

Jarzębina owoc wydała, zasypiają małe chrząszcze. 

Dzieo coraz krótszy się staje, noc posiada magii czar. 

Jesieo zbliża się szybko, niosąc paletę różnych barw. 

  

„ENTLICZEK PENTLICZEK” 
JAN BRZECHWA 

 
Entliczek, pentliczek czerwony stoliczek  

A na tym stoliczku pleciony koszyczek  

W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek  

A na tym robaczku, zielony kubraczek 

Powiada robaczek: i dziadek, i babka, i ojciec,  

I matka jadali wciąż jabłka, 

A ja już nie mogę! Już dosyd! Już basta! 



Mam chęd na befsztyczek!  

I poszedł do miasta. 

Szedł tydzieo a jednak nie zmienił zamiaru  

Gdy znalazł się w mieście,  

Poleciał do baru  

Są w barach- wiadomo – zwyczaje utarte: 

Podchodzi doo kelner, podaje mu kartę  

A w karcie – okropnośd! Przyznacie to sami: 

Jest zupa jabłkowa i knedle z jabłkami 

Duszone są jabłka, pieczone są jabłka 

I z jabłek szarlotka, i kompot i babka! 

No widzisz robaczku i gdzie twój befsztyczek? 

Entliczek pentliczek czerwony stoliczek. 

 

„NA STRAGANIE” 
JAN BRZECHWA 

 
Na straganie w dzieo targowy 

Takie słyszy się rozmowy: 

"może pan się o mnie oprze, 

Pan tak więdnie, panie koprze." 

"cóż się dziwid, 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, spad nie może." 

"a to feler" - 

Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 

A cebula doo się czuli: 

"mój buraku, mój czerwony, 

Czybyś nie chciał takiej żony?" 

Burak tylko nos zatyka: 

"niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mied buraczą, 

Bo przy pani wszyscy płaczą." 

"a to feler" - 

Westchnął seler. 

Naraz słychad 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKI NA PAŹDZIERNIK W GRUPIE RYBKI 

„JESIENNE DRZEWA” 
SŁ. I MUZ.: DANUTA, KAROL JAGIEŁŁO 

 

1. Po zielonym lesie chodzi sobie jesieo, 

            przystaje, maluje i dalej wędruje. 

      ref.   Pastelowych palet zestaw ma niemały, 

                by jesienne drzewa zawsze pięknie wyglądały. 

2. Dziś od rana zmienia wszystko od niechcenia 

            na żółto, brązowo, będzie kolorowo. 

      ref.   Pastelowych palet… 

3. I zielone liście barwi oczywiście 

            na czerwieo i złoto, robi to z ochotą. 

      ref.   Pastelowych palet… 

 

„MAŁE CZRWONE JABŁUSZKO” 
SŁ. I MUZ.: DANUTA, KAROL JAGIEŁŁO 

 

Małe czerwone jabłuszko 

Taoczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref. Za rączki się trzymają 

I w koło obracają        (x2) 

 

Małe czerwone jabłuszko 

Taoczy dziś pod drzewem z gruszką 

Ref. Jabłuszko podskakuje 

A gruszka przytupuje   (x2) 

 

Małe czerwone jabłuszko 

Taoczy dziś pod drzewem z gruszką 



Ref. W rączki klaszcze jabłuszko 

Razem z dojrzałą gruszką  (x2) 

 

Małe czerwone jabłuszko 

Taoczy dziś pod drzewem z gruszką 

Ref. Biegną sobie dokoła, 

Jabłuszko gruszkę woła  (x2) 

 
 
 

„CZERWONY POMIDOREK” 

SŁ. I MUZ.: DANUTA, KAROL JAGIEŁŁO 

1.  Czerwony pomidorek w ogrodzie sobie spał, 

             poduszkę z kropli rosy  pod główką swoją miał. 

             A gdy wyjrzało słooce, otworzył oczka swe 

             i spostrzegł, że cebulka  dziś z nim zataoczyd chce. 

Ref.: Pomidorek, pomidorek 

Bardzo dziś raduje się, 

Bo cebulka w złotej sukni 

Właśnie dziś zataoczyd chce. 

Pomidorek, pomidorek 

Poskakuje ile tchu, 

A cebulka w złotej sukni 

Chętnie w tym pomaga mu. 

2.  Usłyszał to ogrodnik, otworzył okno swe 

             i ujrzał, jak pomidor z cebulką bawią się. 

             Nie wierzył własnym oczom, więc zaraz, z całych sił 

             uszczypnął się w policzek i wtedy pewien był, że: 

Ref.: Pomidorek… 



3.  Zbudziły się warzywa, zaczęły pląsy swe, 

             szczypiorek i rzodkiewka, wspaniale bawią się. 

             Marchewka i pietruszka splątały natki swe, 

             a burak z kalarepką zobaczył właśnie, że: 

Ref.: Pomidorek… 

 
 
 
 

 

 

 


