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1. Temat: Jak jesienią dbać o zdrowie? 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

 jak należy dbać o zdrowie? 
 jakich narzędzi do pracy potrzebuje lekarz? 
 co przedstawia piramida zdrowego żywienia? 
 jak wykonać ogórki kiszone? 
 jak wygląda litera a, A, jak się ją pisze? 
 jak wygląda cyfra 1, jak się ją pisze? 
 jak wygląda kwadrat? 

 
 
2. Temat:  Kto może być nauczycielem? 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

 na czym polega praca nauczyciela? 
 gdzie pracuje nauczyciel? 
 jak wygląda litera l, L, jak się ją pisze? 
 jak wygląda cyfra 2, jak się ją pisze? 
 co to jest para? 

 
 
3. Temat: W co się bawi z nami jesienny wiatr? 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

 jak się ubrać stosownie do pogody? 
 jaka jest rola wiatru w życiu roślin i ludzi? 
 jak powstaje energia z wiatru? 
 jak oszczędzać energię? 
 dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia? 
 jak wygląda litera o, O, jak się ją pisze? 
 Jak wygląda cyfra 3, jak się ją pisze? 

 
 
4. Temat: Jakie plany na jesień mają zwierzęta? 
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się: 

 w jaki sposób zwierzęta adaptują się do pór roku? 
 które ptaki odlatują, które przylatują, a które pozostają w Polsce na zimę? 
 jak wygląda litera m, M, jak się ją pisze? 
 jak wygląda cyfra 4 i jak się ją pisze? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TYGODNIOWE  PIOSENKI  W  PAŹDZIERNIKU 
 

 
JESIENNA    POGODA 
 
1. Jak jesienią dbać o zdrowie, 
gdy pogoda taka zmienna, 
wiatrem dmucha, słońcem grzeje 
albo zimnym deszczem leje? 
  
Ref.: A  ja tak lubię jesienną pogodę, 
 choć zmienia się jak w kalejdoskopie. 
 Mam kurtkę z kapturem, parasol, kalosze, 
wiatr, czy deszcz, czy też słońce, 
chętnie je noszę. 
 
2. Jem owoce i warzywa, 
to najlepsze witaminy. 
Lubię sport i gimnastykę, 
więc codziennie chętnie ćwiczę. 
 
Ref.; A  ja tak lubię…. 
 
3. Moja ciocia jest lekarzem, 
więc mi często podpowiada, 
jak jesienią postępować, 
żeby nigdy nie chorować. 
 
Ref.:  A  ja tak lubię… 

 
DZIEŃ    NAUCZYCIELA 

 
1. Każdy nauczyciel to wspaniała postać, 

           piękna osobowość, wiedza, miłość, troska. 
              Więc się pilnie uczę, bo moim marzeniem jest 

    kiedyś w przyszłości być nauczycielem. 
 

Ref.:  Dziś dla naszej pani piękne kwiaty mamy 
      i najserdeczniejsze życzenia składamy. 

             Tyle słów wdzięczności i kwiatów w bukiecie, 
          ile wszystkich dzieci jest na całym świecie. 

 
2.  pani uczy czytać i ładnie rysować, 

        i długie wierszyki pięknie recytować. 
        Uczy kochać ludzi, rośliny, zwierzęta, 

              zawsze taka miła, zawsze uśmiechnięta. 
 

Ref.:  Dziś dla naszej pani…. 
 

3.  Nauczyciel uczy, wciąż nas wychowuje 
i do pracy zawsze mocno motywuje. 

     W Dniu  Nauczyciela o  tym pamiętamy, 
   swe małe serduszka dzisiaj pani damy. 

 
Ref.:  Dziś dla naszej pani…. 

 
 
 
 



JESIENNA  POLECZKA 
 
1.  Hej, jesienny wietrzyk 
wciąż się z nami bawi, 
sypie z drzew rudymi, 
złotymi listkami. 
Skoczną polkę tańczy 
 na jesiennych łąkach, 
stuka, gra do taktu 
na suchych gałązkach. 
 
Ref.:  Hop, hop, tup, tup, tup, 
 jesienna poleczka. 
  Hop, hop, tup, tup, tup, 
 tańczą Staś, Haneczka. 
 Hop, hop, tup, tup, tup, 
 tak tańczyć lubimy. 
 Jesienną poleczkę 
 z wietrzykiem tańczymy. 
 
2.  Hani wplótł w warkocze 
     śmieszne noski klonu, 
     Zuzi zrobił broszkę 
    z łupinek kasztanów. 
    Julce rogi z kitek 
    na głowie postawił, 
    świetnie przy tych psotach 
    wiatr się z nami bawił. 
 
Ref.:  Hop, hop, tup, tup, tup, 
 jesienna poleczka…. 
 
3.  Kręci karuzelą, 
     huśta huśtawkami, 
     przez skakankę skacze 
     razem z dziewczynkami. 
     Chłopcom porwał piłkę 
     i sam gola strzelił, 
     wszystkie dzieci dzisiaj 
     wietrzyk rozweselił. 
 
Ref.:  Hop, hop, tup, tup, tup, 
 jesienna poleczka…. 

 
JESIEŃ  W   LESIE 
 
1.  Skacze ruda wiewióreczka po wysokich drzewach, 
      jesień mija, więc zapasy szybko zrobić trzeba. 
 
  Ref.: Wiatr jesienny goni chmury i deszcz pada z nieba. 
                    Już niedługo przyjdzie zima, zimę przetrwać trzeba. 
 
2.  Ptaki dawno odleciały, gdzieś za ciepłe morze, 
     my musimy w lesie przeżyć miesiące zimowe. 
 Ref.: Wiatr jesienny…. 
 
3.  Jeż szykuje już posłanie za ogromnym dębem, 
      pod kołderką z suchych liści  pewnie cieplej  będzie. 
 Ref.: Wiatr jesienny…. 
 
4. Szumią, szumią stare sosny, idzie zima sroga. 
     Trzask, trzask  Lamie wiatr gałęzie, miś się w norze chowa. 
          Ref.: Wiatr jesienny…. 


