
WIERSZ 
Na straganie 

Na straganie w dzień targowy 
Takie słyszy się rozmowy: 

„Może pan się o mnie oprze, 
Pan tak więdnie, panie koprze.” 

„Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 
Leżę tutaj już od wtorku!” 
Rzecze na to kalarepka: 

„Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!” 
Groch po brzuszku rzepę klepie: 
„Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?” 

„Dzięki, dzięki, panie grochu, 
Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej: 
Blada, chuda, spać nie może.” 
„A to feler” – Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 
A cebula doń się czuli: 

„Mój Buraku, mój czerwony, 
Czybyś nie chciał takiej żony?” 

Burak tylko nos zatyka: 
„Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 
Bo przy pani wszyscy płaczą.” 
„A to feler” – Westchnął seler. 

Naraz słychać głos fasoli: 
„Gdzie się pani tu gramoli?!” 

„Nie bądź dla mnie taka wielka” – 
Odpowiada jej brukselka. 

„Widzieliście, jaka krewka!” – 
Zaperzyła się marchewka. 

„Niech rozsądzi nas kapusta!” 
„Co, kapusta?! Głowa pusta?!” 

A kapusta rzecze smutnie: 
„Moi drodzy, po co kłótnie, 
Po co wasze swary głupie, 

Wnet i tak zginiemy w zupie!” 
„A to feler” – Westchnął seler.” 

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne 

PAŹDZIERNIK

Jesień  w sadzie ( 03.10.-07.10) 
W pierwszym tygodniu października będziemy smakować 

owoce – rozpoznawać je za pomocą różnych zmysłów.  
Poznamy sposoby przechowywania owoców (mrożenie, 

suszenie, pasteryzowanie). 

Jesień na działce (10.10 -14.10) 
W drugim tygodniu będziemy kontynuować zabawy  

z owocami, dodamy do tego warzywa. Dzieci poznają 
nazwy przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, 

soki, sałatki, kiszonki) oraz sposoby ich wykonywania. 

O sobie samym (17.10. – 21.10) 
W kolejnym tygodniu przypomnimy sobie nazwy emocji – 

tych pozytywnych i negatywnych, jak je rozpoznawać 
 i jak nad nimi panować. Skupimy się również na rozwijaniu 

swobodnej wypowiedzi. 

Moje ciało (24.10. – 28.10) 
W ostatnim tygodniu przypomnimy sobie nazwy części 

ciała w j. polskim oraz j. angielskim.  
Poza tym skupimy się na zajęciach gimnastycznych 

 i zabawach ruchowych. Przypomnimy sobie, jak ważny dla 
naszego ciała jest ruch oraz przebywanie na świeżym 

powietrzu. 

PIOSENKA 

Ruch, ruch, ruch 
Nie siedź w domu, gdy na dworze słońce świeci, 

Wyjdź na spacer, jak to robią inne dzieci, 
Zabierz piłkę i skakankę z kąta weź, 

Pokaż innym, że ty także ćwiczyć chcesz. 
 

Na ruch, ruch, ruch jest dzisiaj wielka moda, 
Więc ćwicz, ćwicz, ćwicz, to dobre jest dla zdrowia. 

A ruch, ruch, ruch jest twoim przyjacielem, 
Więc ćwicz, ćwicz w dni powszednie i w niedzielę. 

 
Nie siedź w domu, gdy na dworze deszczyk pada, 

W małym deszczu może niezła być zabawa, 
Włóż kalosze, bo kalosze lubią deszcz, 
I parasol weź na spacer, jeśli chcesz. 

 
Na ruch, ruch, ruch jest dzisiaj wielka moda, 

Więc ćwicz, ćwicz, ćwicz, to dobre jest dla zdrowia. 
A ruch, ruch, ruch jest twoim przyjacielem, 

Więc ćwicz, ćwicz w dni powszednie i w niedzielę. 
 

Nie siedź w domu, gdy na dworze śnieżek prószy, 
Wyjdź na spacer, nauszniki włóż na uszy, 

Gdy masz łyżwy na ślizgawkę możesz pójść, 
Lub na narty - jeśli mieszkasz pośród gór.


