
PIOSENKI PAŻDZIERNIK GRUPA IX 

 

Jesienny wiatr 

Autor: Bożena Forma 

1. Kto porwał chustkę mamie, 
kto ciągle za oknem śpiewa, 
kto goni ciemne chmury, 
kto strącił liście z drzewa? 
 

Ref: To pewnie wiatr,  
jesienny wiatr 
piosenkę nam zanucił. 
Zatańczyć chciał 
lecz nie miał z kim 
więc bardzo się zasmucił. 
 
2. Nie martw się wietrze, nie martw, 
chętnie zatańczę z tobą. 
Powirujemy razem 
nad lasem, polem, wodą. 
 
Ref: To pewnie wiatr... 

 

 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F


 

Idziemy do przedszkola 

Autor: Bożena Forma 

1. Co dnia rano Aga, Ola, 
kroczą żwawo do przedszkola. 
W drzwiach już pani miła czeka, 
zatem z wejściem nikt nie zwleka. 
 
Ref: W naszej grupie jak w rodzinie,  
wszystkim czas wesoło płynie. 
Są zabawki, klocki, gry, 
jeśli zechcesz - przyjdź i ty. 
 
2. Płaszcze w szatni zostawione, 
buty równo ustawione. 
W salach wszyscy się zbierają 
i wesoło rozmawiają. 
 
Ref: W naszej grupie....                      

                                                               

Kapu, kap                    

Autor: Bożena Forma                     

Pada deszcz kapu kap, 
kapu kap, kapu kap,  
do przedszkola w pelerynie  
z Krzysiem idzie brat. 
 
Szu, szu, szu wieje wiatr, 
wieje wiatr, wieje wiatr,  
razem z wiatrem wyśpiewują 
Krzyś i jego brat. 

 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?k=k0306&id_a=1&idx=F
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WIERSZYKI PAŻDZIERNIKGRUPA IX 

 

PANI  JESIEŃ     Z. Dąbrowska 
  

Przeszedł sobie dawno 
śliczny, złoty wrzesień... 
Teraz nam październik 
Dała pani jesień... 
  
Słono takie śpiące, 
Coraz później wstaje,                                           

Ptaszki odlatują,  
hen, w dalekie kraje. 
 
  



W cieniu, pod drzewami 
Cicho śpią kasztany, 
każdy błyszczy pięknie, 
niby malowany. 
  
Lecą liście z drzewa 
różnokolorowe, 
te są żółto-złote, 
a tamte - brązowe. 
  
Jeszcze niby ciepło, 
Słonko świeci, grzeje... 
aż tu nagle skądeś 
wichrzysko zawieje. 
  
Chmur wielkich deszczowych 
nazbiera, napędzi... 
tak się pan listopad 
nauwija wszędzie. 
 

 

 

 

JESIEŃ    I. Salach 
  
Lecą liście z drzewa, zbierają je dzieci, 
zaniosą dla pani liściasty bukiecik. 
    
               A kasztany i żołędzie pukają o ziemię, 
               lecą z drzewa wysokiego do koszyka twego. 
  
               Chodź na spacer – wyjdźże z domu mój mały kolego. 
               Jesień gości, ale ciepło. Nie zrobi nic złego. 
 

 

 

 

 

 



 


