
PAŹDZIERNIK 

Tematyka zajęć. 

 Jesień daje nam 

owoce 

Jesień daje nam 

warzywa 

Jesień w parku Jesień w lesie 

1. W sadzie W ogrodzie 

warzywnym 

W parku Jesienny las 

2. Jabłka, gruszki, śliwki Warzywa Zabawy 

kasztanami  

i żołędziami 

Grzybobranie 

3. Kosz z owocami 

 

Jarzynowy wóz Jesienne liście Wyprawa do lasu 

4. Owocowe smakołyki 

 

Sałatka warzywna Drzewa liściaste  

i iglaste 

Dary lasu 

5. Wiemy dużo o 

owocach 

Co to za warzywo? Skarby jesieni O jesiennym lesie 

 

Teksty piosenek 

„Pac, gruszka do fartuszka” 

I Pod owocami zgina się grusza, 

 wiatr konarami gruszy porusza! 

 Ref.: Pac, gruszka , 

 pac, gruszka, 

 hop, do fartuszka. 

 II Spadają gruszki od soku miękkie, 

 nad gruszą krążą osa i szerszeń! 

 Ref.: Pac, gruszka… 

 III Ja choć nie jestem szerszeniem, osą 

 tez lubię gruszki pachnące rosą! 

„Jarzynowy wóz” 
 

Jechał, jechał wóz, smaczne rzeczy wiózł, 

Tur, tur, tur turkotał, smaczne rzeczy wiózł.  

 

1. Tu marchew czerwona, kapusta zielona, 

rzodkiewek różowe kuleczki, w słonecznym 

kolorze słonecznik.  

 

Ref.. Tur, tur, tur, tur...  

 

2. Tu strączki fasoli i bobu do woli, szpinaku 

zielona tam góra i burak pąsowy jak burak 

 

 



 Ref.: Pac, gruszka… 

 IV Stanę pod gruszą i w mój fartuszek 

 dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek! 

 Ref.: Pac, gruszka… 

„W kasztanowym mieście” 

I W kasztanowym mieście  

wszystko jest z kasztana:  

kasztanowe drzewa  

szumią tu od rana,  

kasztanowe chmury  

płyną ponad miastem,  

słońce jest zielone,  

śmieszne i kolczaste. 

Ref. Kasztanowy konik,  

kasztanowy bat,  

na koniku kasztanowym  

pojedziemy w świat.  

Na koniku kasztanowym  

pojedziemy w świat. 

2. W kasztanowym mieście,  

w kasztanowy ranek,  

każdy na śniadanie  

je kasztanów dzbanek,  

a listonosz stary  

zawsze oczywiście  

nosi zamiast listów  

kasztanowe liście. 

Ref. Kasztanowy konik… 

 

 

 

 

 

 

 

„Zbieramy grzyby” 

 

I Z wielkim koszem  

idzie jesień po lesie. 

Co w tym koszu  

Pani Jesień nam niesie? 

 

Ref. Kurki, rydze i maślaki,  

borowiki i kozaki, 

Pozbieramy dziś 

Kurki, rydze i maślaki,  

borowiki i kozaki, 

Pozbieramy dziś 

 

II Muchomora  

ominiemy z daleka. 

Niech muchomor  

na złe muchy tu czeka. 

 

Ref. Kurki, rydze i maślaki… 

 

III Poszukamy  

żółtych kurek pod sosną. 

Nad potokiem  

smaczne rydze nam rosną. 

 

Ref. Kurki, rydze i maślaki… 



Wiersze i opowiadania. 

1. „Jesień” 

2. „Owoce” 

3. „Entliczek – pentliczek”. 

4. „Koszyk z owocami” 

5. „Smaczne są owoce” 

6. „Skarby jesieni” 

7. „Twardy orzech” 

8. „Bajeczka o małym jabłuszku” 

9. „List do cioci Halinki” 

10. „Przetwory” 

11. „Pomidor” 

12. „Jarzynowy teatrzyk” 

13. „Pani cebula” 

14. „Trzy cebule” 

15. „Na straganie” 

16. „Wielkie zbiory” 

17. „Sałatka” 

18. „Rzepka” 

19. „Lis i jaskółka” 

20. „Kolorowy bukiet” 

21. „Cztery kasztany” 

22. „W jesiennym parku” 

23. „Jesienne liście” 

24. „Drzewa” 

25. „Wiewiórka i dąb” 

26. „Trzej lekarze” 

27. „Grzyby” 

28. „Mrówka” 

29. „Las” 

30. „Leśne skarby” 

31. „Pracowite leśne skrzaty” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


