
 

Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele 

W pierwszym tygodniu miesiąca dzieci 
zapoznają się cechami owoców oraz 
miejscem ich pochodzenia- sadem. 
Rozpoczynając projekt e-Twinning   
pt.:  „Smacznie, zdrowo, kolorowo” 

wyjaśnimy sobie dlaczego spożywanie 
owoców jest takie ważne dla naszego 

organizmu a także  będziemy 
smakować i zachęcać dzieci do  
jedzenia bogatych w witaminy 

owoców. Wspólnie utrwalimy zasady 
bezpieczeństwa oraz nawyki 

higieniczno- kulturalne. 

Piosenka: „A ja wiem” 

1. A ja wiem, nie powiem, kto nas dziś odwiedzi, 
czerwone jabłuszko, co na drzewie siedzi. 

2. Czerwone jabłuszko, złocista gruszeczka, 

złocista gruszeczka i piękna śliweczka. 

 

Witaminy hop! do brzuszka, i marchewka, i pietruszka 

Kolejny tydzień  będzie również 
bardzo zdrowy ponieważ będziemy 

gromadzić wiedze na temat 
warzyw. Dzieci zapoznają się z 
wyglądem, budową, smakiem i 

zapachem warzyw oraz sposobami 
ich wykorzystania i 

przechowywania.  Również w 
ramach projektu  e-Twinning 

„Smacznie, zdrowo, kolorowo”  
będziemy próbować i zachęcać do 

jedzenia zdrowych warzyw. 

 



Piosenka: „Burak i cebula” 

Cebulka, cebulka, okrągła jak kulka, 
buraczka złapała, potańcować chciała. 

Buraczek, buraczek, miał czerwony fraczek, 

z cebulką tańcował, nóżek nie żałował. 

 

Liście malowane, pod drzewami rozsypane 

Wraz z początkiem jesieni 
będziemy  obserwować zmiany 

jakie zachodzą na zewnątrz. 
Zwrócimy uwagę na piękno 

oraz specyficzny koloryt jesieni 
i bogactwo drzew parkowych i 
leśnych. Będziemy poznawać 
otaczającą nas rzeczywistość 
poprzez wnikliwą obserwację 

oraz zabawy badawcze 
wykorzystując zmysł obserwacji 

oraz zdolność porównywania 

Piosenka: „Taniec z listkiem” 

1. Kolorowy listek mam, tańczę z listkiem sam na sam. 
Tum-pa-lam, tum-pa-lam, tańczę z listkiem sam na sam. } bis 

2. On wiruje, a z nim ja, cudna jest zabawa ta. 
Tra-lala, tra-lala, cudna jest zabawa ta. } bis 

3. Nagle listek w górę, hop! Jaki piękny jego lot. 
Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Jaki piękny jego lot. } bis 

4. Listek upadł, leży tu i układa się do snu. 

Lili-lu, lili-lu i układa się do snu. } bis 

 

Las szumi jesiennie, już robi się sennie 

W ostatnich tygodniach miesiąca przyjrzymy 
się nieco bliżej mieszkańcom lasu i ich 

jesiennym zwyczajom,  uświadomimy  sobie 
także zagrożenia związane z dzikimi 

zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami. 
Dzieci dowiedzą się dlaczego i  jak należy 

szanować przyrodę. 

 
Piosenka: „Jeżyk i liście” 
1. Szur, szur, szur, liści góra! Szur, szur, szur, coś 
tam szura… 
Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap! Kolorowe liście łap! } 
bis 
2. Czy Ty wiesz, co tam siedzi, czarnym oczkiem 
dzieci śledzi? 
Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap! Kolorowe liście łap! } 
bis 
3. Szur, szur, szur, jeżyk mały. Szur, szur, szur, w liściach cały. 
Ref.: Tupu-tap! Tupu-tap! Kolorowe liście łap! } bis 


