
                          Witamy Was 

                                 kochane dzieci !!!! 

                           W tym tygodniu od 19.10 do 24.10 będziemy      
                                    omawiać temat „Dary Jesieni” 

            Zapraszamy do wspólnej zabawy !!! 
 

                                                                Pani Ania, Luiza i  Marysia 

 

 

1. Obejrzyj bajkę pt. „Jesienne kolory”, a następnie sprawdź czy uważnie 

słuchałeś/aś. Odpowiedz na poniższe pytania. 

• jak nazywa się pora roku, o której jest mowa w bajce? 

Podpowiedź -  jest kolorowa i śliczna w której nosi się kalosze i jest po 

lecie.  

• wymień  i wskaż kolory jesiennych liści, 

• o jakich darach jesieni opowiada Hibbi, 

• wymień trzy kolory  podstawowe farb jakie bohaterowie mają na palecie 

malarskiej, 

• pejzaż – nowe słowo – co ono oznacza, 

Link do bajki: https://www.youtube.com/watch?v=hNZBLkg4hzM 

2. Praca plastyczna „Kolory jesieni” – przy użyciu farb stwórz jesienny pejzaż, 

włącz utwór z muzyki klasycznej Antonio Vivaldiego, niech cię zainspiruje. 

Maluj co uważasz. Powodzenia, miłej pracy !!! 

Link do muzyki Antonio Vivaldi „Jesień” :  
https://www.youtube.com/watch?v=MR9XZQG7F-4 
 

3. Zapraszamy do nauki piosenki „Kolorowy deszcz”.  Do utworu można 

wykorzystać kolorową wstążkę w barwach jesiennych liści do interpretacji 

ruchowej. Miłej zabawy!!! 

Linki do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=1WhIEV0fStk 

 



Gdy na dworze pada deszcz,
kiedy wszystko szare jest
wyjmij kredki i narysuj,

ref.

    

 Chociaż pada szary deszcz,
kredki z deszczu śmieją się.
Każda kredka ostrzy nosek

4. Zabawa matematyczna

Powodzenia !!!!! 

 

 

 

 policz i i zaznacz 3 liście.

 

 

  

  

 

 

 

 „Kolory deszcz” 

Gdy na dworze pada deszcz, 
kiedy wszystko szare jest 

wyjmij kredki i narysuj, 
to co tylko chcesz.  

 

ref. Na niebiesko, fioletowo 
       żółto i różowo 

    na zielono, na czerwono 
       i pomarańczowo. 

 
Chociaż pada szary deszcz, 

kredki z deszczu śmieją się. 
Każda kredka ostrzy nosek 

i rysować chce. 
 

   ref. Na niebiesko… 
Kolorowy pada deszcz, 
kolorowy szczeka pies 

i parasol kolorowy 
rysujemy też. 

   ref. Na niebiesko… 

 

Zabawa matematyczna – „Jesienne przeliczanki” – policz i 

policz i i zaznacz 3 liście.  

policz i zaznacz. 



 policz i zaznacz 4 kasztany. 

 

  

 

 

 policz i zaznacz 6 grzybów.  

 

 

 

 

 

5. Zabawa grafomotoryczna „ Dary jesieni”– pokoloruj liść dębu i 3 żołędzie. 

Miłej zabawy!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Zabawy gimnastyczne „ Koło zdrowia i radości” – może ćwiczyć 

cała rodzina.. Powodzenia!!!!! 
https://wordwall.net/…/wyc…/ko%c5%82o-zdrowia-i-rado%c5%9bci 


