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        Kochani Rodzice!                                                                  

      Tematem tego miesiąca są dary jesieni. Poprzez różnego rodzaju gry i zabawy, wierszyki, 

piosenki, kolorowanki i doświadczanie różnymi zmysłami dzieci uczyły się rozpoznawać         

i podawać nazwy darów. Rozmawiamy o warzywach, owocach, grzybach (borowik 

szlachetny, muchomor czerwony) oraz drzewach liściastych (dąb, kasztanowiec, jarząb) i ich 

owocach (żołędzie, kasztany, jarzębina). Uczymy się piosenki Pac gruszka do fartuszka, 

słuchaliśmy wierszy Warzywny galimatias D. Niemiec, Maślak D. Gellner i Jarzębina H. 

Badury. Poznamy zabawę paluszkową Grzybki. Rozmawialiśmy o tym, że niedojrzałe owoce 

są twarde, a kiedy dojrzewają, zwykle zmieniają kolor, stają się miękkie i soczyste. 

Mówiliśmy też o tym, że przy zbieraniu grzybów trzeba zachować szczególną ostrożność. 

Ćwiczyliśmy posługiwanie się określeniami dużo i mało. Przypominaliśmy sobie o tym, że 

trzeba się uprzejmie odnosić do siebie nawzajem, używać miłych słów i dzielić się 

zabawkami. Żeby dziecko mogło się pochwalić zdobytą wiedzą i ją utrwalić, podczas spaceru 

można poszukać poznanych drzew, pozbierać dary jesieni, a w domu pobawić się w układanie 

obrazów z kasztanów czy zrobić korale z jarzębiny. Dobrym pomysłem może się też okazać 

wyprawa do warzywniaka i wspólne kupowanie wybranych warzyw i owoców (warto 

uwzględnić propozycje dziecka), a następnie wspólne wymyślanie i przygotowywanie 

posiłku, na przykład zupy, sałatki czy koktajlu. Będzie to nie tylko okazja do nauki, ale 

również tak potrzebny do prawidłowego rozwoju czas budowania relacji w rodzinie. Być 

może dzięki temu maluch zechce spróbować produktów, których do tej pory nie miał ochoty 

jeść. 

     Dzieci dowiedziały się, jak ważny dla zdrowia jest ruch, i wzięły udział w zabawach 

ruchowych w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym. Przypominały sobie i poznawały nazwy 

części garderoby. Uczyły się, w jaki sposób wybrać ubranie odpowiednie do pogody. Poprzez 

zabawę w sklep uczyły się przeliczać w zakresie 1–3. Ćwiczyły liczenie i rozpoznawanie,     

w którym zbiorze jest mniej, a w którym więcej elementów i kiedy jest ich tyle samo. 

      Rozmawialiśmy o jesieni w parku i w lesie. Obserwowaliśmy, jakie zmiany zachodzą         

w przyrodzie jesienią: liście zmieniają kolor i opadają, na ziemi można znaleźć kasztany         

i żołędzie. Przypomnieliśmy sobie nazwy i wygląd zwierząt kojarzących się z jesienią: dzik, 

wiewiórka, niedźwiedź, ptaki, jeż.  



                                                                                                              

            Pac, gruszka do fartuszka  
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Antoni Szaliński  
Pod owocami zgina się grusza, (ręce w górze, zginanie w łokciach)  
wiatr konarami gruszy porusza! (ręce w górze, ruchy faliste)  
Ref.: Pac, gruszka, (klaśnięcie, dwukrotne uderzenie o uda)  
pac, gruszka, (klaśnięcie, dwukrotne uderzenie o uda)  
hop, do fartuszka! (klaśnięcie, czterokrotne uderzenie o uda)  
Stanę pod gruszą i w mój fartuszek (dzieci robią z rąk koszyczek)  
dla wszystkich dzieci nazbieram gruszek. (młynek rękoma)  
Ref.: Pac, gruszka... (j.w. w refrenie)                                      

                                                                                        

Grzybki 
 Krzysztof Sąsiadek 
 W lesie grzyby sobie rosły. (N. pokazuje zaciśniętą pięść)  
Nagle wszystkie się podniosły. (N. prostuje palce dłoni)  
Ujrzały zająca.  
Wszystkie się schowały.  
Tylko nie ten mały. (N. zgina wszystkie palce dłoni oprócz małego)  
Przyszedł zając,  
Ugryzł go, (N. łapie mały palec palcami drugiej dłoni)  
Wszystkie grzyby mówią: „Sio!” (N. wykonuje odpychający ruch wyprostowaną dłonią)                 

 
 

Warto wiedzieć: 

Bogate słownictwo- mówienie 

    Dzięki słowom możemy myśleć, tworzyć i logicznie rozumować. Ubogi zasób sów prowadzi do 

słabych wyników w logicznym myśleniu.  

   Bogate słownictwo prowadzi do myślenia logicznego na wyższym poziomie, do rozwoju twórczych   

i umiejętności porozumiewania się. Umiejętności te są cenione w dorosłym życiu. 



   Rozmawiajcie z dzieckiem! 

Opanowanie umiejętności posługiwanie się językiem przed podjęciem nauki w szkole to ważne 

osiągniecie . jest to możliwe w dużej mierze dzięki współpracy dziecka z rodzicami: rozmawiajcie z 

dzieckiem, czytajcie mu książki, mówcie wierszyki. Przede wszystkim opowiadajcie dziecku o tym, co 

się dzieje w danym momencie. 

Codziennie czytajcie dziecku! 

Poszukajcie takich książeczek dla dzieci, w których język jest barwny i jak najwcześniej wprowadźcie 

do życia rodzinnego klasykę literatury. Ale nie na siłę. Opierajcie się na zainteresowaniach dziecka. 

Wprowadzajcie nowe słownictwo! 

Postarajcie się w ciągu kilku minut w naturalny sposób powtórzyć nowe słowo w innym kontekście. 

Opowiadajcie o tym, co robicie w danym momencie. Opowiadajcie o różnicach w kolorze i fakturze, 

wielkości i kształcie itp.  

Pozytywnie zachęcajcie! 

Gdy syn powie: „Poszedłem do babci”, nie mówcie, że popełnił błąd. Wystarczy, jak powiesz: 

„Wczoraj poszedłeś do babci? Tata też poszedł wczoraj do babci. Jutro znów pójdziemy do babci”. 

Korzystajcie z rymowanek! 

Rytm i rym cudownie ułatwiają przyswajanie słownictwa. Dobre rymowanki można znaleźć w 

wierszach Brzechwy czy w serii książek doktora Seussa (Kot Prot albo Słoń, który wysiedział jajko, 

Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań).Doskonałą propozycją jest książka Przytulani czyli wierszyki 

dziecięce masażyki Marty Bogdanowicz (Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk2003). 

 

 

 

                                         


