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Zajęcia dodatkowe: 

religia: 

środa 15.00-15.15 

czwartek 13.40-13.55 

 

język angielski: 

poniedziałek 14.15-14.30 

czwartek 14.00-14.15 

 

rytmika: 

poniedziałek 12.30-12.45 

piątek 14.00-14.15 

                                 „Tańcowała jesień” 
                                    I. Tańcowała jesień 

                                    W lesie zamaszyście. 

                                    Żółte rude i brązowe 

                                    Z drzew zrywała liście. 

                                    Ref. Tańcowała jesień,  

                                    Kolorowa jesień. 

II. Postrącała w parku 

Żołędzie, kasztany, 

Rozrzuciła na trawniku 

Liśćmi przysypanym. 

Ref. Tańcowała jesień, 

Kolorowa jesień. 

III. Tańcowała jesień 

W sadzie, razem z deszczem. 

Jabłek, gruszek nazrywała, 

Lecz jej mało jeszcze. 

Ref. Tańcowała jesień, 

Kolorowa jesień. 

IV. Z wiatrem się kłóciła, 

Darła białe chmury, 

Aż się słońce obudziło 

I spojrzało z góry. 

Ref. Tańcowała jesień, 

Kolorowa jesień. 

 

 

                         



wiersz „Jesienny pociąg” Dorota Gellner 

                         

                       

 

Stoi pociąg na peronie - 

żółte liście ma w wagonie 

 i kasztany, i żołędzie- 

dokąd z nimi jechać będzie? 

  

Rusza pociąg sapiąc głośno. 

Już w przedziałach grzyby rosną, 

a na półce, wśród bagaży, 

leży sobie bukiet z jarzyn. 

 

Pędzi pociąg lasem, polem 

pod ogromnym parasolem. 

Zamiast kół kalosze ma, 

za oknami deszcz mu gra.  
 

O, zatrzymał się na chwilę! 

Ktoś w wagonie drzwi uchylił 

potoczył w naszą stronę 

jabłko duże i czerwone.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dwa jabłka” 

 

Lecą jabłka z drzewa prosto do koszyka 

A czerwone, duże jabłko na trawę umyka. 

Ref.: Hop sa hop sa na trawę umyka. (x2) 

Za czerwonym pędzi małe i zielone 

Chociaż chowa się pod listkiem widać mu ogonek 

Ref.: O je je jej widać mu ogonek. (x2) 

Wieje wietrzyk wieje kręci jabłuszkami 

Będą teraz tańcowały w sadzie pod drzewami. 

Ref.: Tra la la w sadzie pod drzewami. (x2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Czerwone jabłuszko” 

 

Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż  

Czemu ty dziewczyno krzywo na mnie patrzysz ?  

 

Ref: Gęsi za wodą, kaczki za wodą  

Uciekaj dziewczyno bo Cię pobodą  

Ty mi buzi dasz, ja Ci buzi dam  

Ty mnie nie wydasz, ja Cię nie wydam.  

 

Czerwone jabłuszko po ziemi się toczy  

Tę dziewczynę kocham, co ma siwe oczy  

 

Modre oczy miała, modrymi się śmiała  

Modrymi mrugała bo innych nie miała  

 

Tam gdzie czysta woda, tam koniki piją  

Gdzie ładne dziewczyny, tam się chłopcy biją  

 

Nie bijta się chłopcy, dla Boga świętego !  

Nie wyjdę za wszystkich, ino za jednego.  

 

POCZYTAJ MI MAMO, TATO……            

 

Bajka terapeutyczna 

„O małym „złośniku” Łatku”  

Zastosowanie bajki  
W sytuacjach, kiedy dziecko nie radzi sobie z nagromadzonymi w nim 

„negatywnymi” emocjami, może dojść do zachowań agresywnych. 

Bajka ma na celu dostarczenie „pozytywnych” wzorców rozładowania 

tych emocji.  

Treść bajki  
Pewnego razu mały zajączek Łatek szedł do „leśnego przedszkola” 

bardzo zdenerwowany. To przez siostrę Rudą Kitkę, która zepsuła 

jego ulubiony rajdowy samochodzik. Dostał go w prezencie od 

dziadka, więc był dla niego szczególnie cenny.  

Był piękny, słoneczny dzień. Zajączek szedł z mamusią przez 

„sosnowy zakątek” i całą drogę nie odzywał się ani słowem. Mijali 

właśnie duże rozłożyste drzewo, gdy mama przerwała milczenie.  

- Łatku, przecież Ruda Kitka nie zepsuła twojego autka specjalnie. 

Ona chciała się tylko nim chwileczkę pobawić. Przecież wiesz, że jest 

jeszcze malutka.  

- Nic a nic mnie to nie interesuje! – wykrzyknął. – A właśnie, że 

zrobiła to specjalnie.  

- Kochanie, porozmawiamy o tym po południu, kiedy wrócę po ciebie 

z pracy – powiedziała mama, ponieważ właśnie zbliżali się do 

„tęczowej polany”, gdzie znajdowało się leśne przedszkole.  



– Życzę ci miłego dnia, skarbie – dorzuciła na pożegnanie.  

Zajączek spuścił głowę i nic nie odpowiedział. Po chwili został sam.  

Z oddali obserwował bawiące się wspólnie „przedszkolaki”.  

- Dzień dobry Łatku, jak się dzisiaj miewasz? – spytała Sowa Mądra, 

nauczycielka przedszkola dla leśnych zwierzątek. Mały „złośnik”  

z początku nic nie odpowiedział na to miłe powitanie. Spojrzał tylko 

na Sowę Mądrą swoim piorunującym wzrokiem  

i obrażony na cały świat powiedział:  

-Źle.  

-Widzę, że wstałeś Łatku dziś lewą nogą. Co możemy zrobić, żeby 

poprawić ci twój nienajlepszy nastrój?  

- Nic.  

Zajączek nie zważając na słowa nauczycielki, poszedł dalej. 

Spostrzegł swojego najlepszego przyjaciela – wilczka Czesia, który 

grał w piłkę z niedźwiadkiem Śmieszkiem.  

- Ooo! Cześć Łatku, jak dobrze, że już jesteś – podbiegł do Łatka 

Czesiu.  

- Wiesz, czekałem na ciebie. – mówił szybko podekscytowany.  

- Tak, jasne – burknął pod nosem Łatek.  

- Dziś w przedszkolu będziemy budować wspaniały okręt,  

a potem wybierzemy kapitana i wspólnie wypłyniemy w długi rejs, po 

bezkresnych wodach naszego jeziora. Super – prawda?  

- Wręcz wspaniale - powiedział Łatek i bez słowa wyjaśnienia 

odszedł, zostawiając zdezorientowanego kolegę samego.  

Usiadł na niewielkim pniaczku, obok konaru przewróconego przez 

wichurę drzewa. W tej chwili nie miał ochoty z nikim rozmawiać. 

„Niech mnie wszyscy zostawią w spokoju” pomyślał. „Nie będę 

budował żadnej głupiej łodzi. Nie chcę też być żadnym kapitanem.”  

W tym momencie podeszła do niego mała, ruda Wiewiórka Szyszka.  

- Witaj Łatku. Dlaczego tu sam siedzisz?  

Zajączek nic jej nie odpowiedział.  

- Pewnie masz gorszy dzień.  

Łatek już miał powiedzieć Szyszce, żeby sobie poszła, że chce zostać 

sam ze swoją złością, ale w ostatniej chwili ugryzł się  

w język.  

- No dobrze, skoro nie chcesz nic mówić, to możemy sobie 

zwyczajnie posiedzieć i pomilczeć.  

- Bardziej niż milczeć to chce mi się krzyczeć – powiedział 

zirytowany zajączek.  

- Widzę, że jesteś zdenerwowany. Mam pomysł. Wiem jak sprawić, 

żebyś poczuł się lepiej. Wiesz, znam taki wierszyk, który pomaga mi, 

w chwilach zdenerwowania. Chciałbyś się go może nauczyć?  

- Czemu nie – powiedział zaciekawiony Łatek.  

- Kiedy jestem wściekła,  

(należy zrobić „wściekłą” minę)  

Wszystko się we mnie gotuje.  

(naprężamy ramiona)  

Mam ochotę kogoś zbić,  

(zaciskamy pięści) Lecz nad sobą panuję (kręcimy przecząco głową 

 i rozluźniamy się)– spróbuj Łatku, powtarzaj razem ze mną.  

Zajączek powtarzał rymowankę razem z wiewiórką, naśladując przy 

tym gesty, które ona wykonywała. O dziwo, po kilku razach naprawdę 

poczuł się lepiej. Uchodziły z niego „złe” emocje.  

- Szyszko! – zawołał uradowany zajączek – to naprawdę działa. 

Wiesz, już nie jestem taki zły, właściwie to byłem całkiem niemądry, 

że tak się złościłem.  

- Może chciałbyś mi opowiedzieć co cię tak rozgniewało?  

- Właściwie to nie ma o czym mówić. Wiesz, moja siostrzyczka Ruda 

Kitka zepsuła mój ulubiony samochodzik. Razem z moim 

przyjacielem Czesiem, urządzaliśmy wyścigi i ten właśnie model 

zawsze przynosił mi szczęście.  

- Musiałeś być do niego bardzo przywiązany.  

- Tak - zamyślił się na chwilę Łatek – ale mówi się trudno. Ruda Kitka 

jest jeszcze malutka i na pewno nie chciała tego zrobić. Dziękuję ci 

Szyszko, ale teraz muszę przeprosić kilka osób, że byłem dla nich taki 

nieuprzejmy. – Pomachał wiewiórce na pożegnanie.  

Najpierw udał się do Sowy Mądrej, która nadzorowała prace 

budowlane statku.  

- Chciałem panią przeprosić, że nie odpowiedziałem rano na pani 

powitanie. Zachowałem się bardzo niekulturalnie.  



- Nie przejmuj się, Łatku. Wcale się na ciebie nie gniewam. Może             

w takim razie zaczniemy ten dzień jeszcze raz.  

Zajączek pokiwał radośnie głową na znak, że aprobuje propozycję 

nauczycielki.  

- Dzień dobry Łatku, jak się dzisiaj miewasz?  

- Dzień dobry. Miewam się bardzo dobrze. Mamy dziś taki piękny, 

słoneczny dzień.  

- Bardzo się cieszę. Może w takim razie dołączysz do twoich kolegów, 

bo wiesz, budujemy dziś okręt. Chcemy wykorzystać tę wspaniałą 

pogodę i później popłynąć w rejs po jeziorze.  

- Z przyjemnością.  

Czesiu oczywiście nie gniewał się na Łatka. W końcu był przecież 

jego najlepszym przyjacielem. Kiedy mama przyszła po niego do 

przedszkola, zobaczyła uśmiechniętego zajączka, który za 

kapitańskim sterem, wracał właśnie z rejsu po jeziorze.  

- Mamusiu, mamusiu! – zawołał uradowany Łatek. – Ja już się wcale 

nie gniewam na Rudą Kitkę.  

- To wspaniale synku. Wiesz, mam dla ciebie prezent –  

i wyciągnęła z torby wspaniały czerwony samochód. Zajączkowi, 

oczy promieniały ze szczęścia.  

- Dziękuję mamusiu. Jest cudowny.  

Razem powędrowali do domu przez las, śpiewając wesołe piosenki.  
 

 

POKOLORUJ 


