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TEMATYKA: 
 

 JAKIE SĄ MOJE OBOWIĄZKI? 

 CO POWINIENEM WIEDZIEĆ O POLSCE? 

 JAKI JEST MÓJ KRAJ? 

 GDZIE MOŻNA ZOBACZYĆ MAŁĄ 

NIEDŹWIEDZICĘ I WIELKĄ NIEDŹWIEDZICĘ? 

 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

 POZNAJEMY DZIEDZICTWO KULTUROWE 

EUROPY - FRANCJA 

 



 

CELE GŁÓWNE: 

 

 poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny; 

 zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków; 

 poznanie symboli narodowych; 

 poznawanie nazw planet Układu Słonecznego; 

 rozwijanie mowy: poszerzanie słownictwa, usprawnianie narządów artykulacyjnych; 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń; 

 rozwijanie umiejętności matematycznych; 

 doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką; 

 integracja z grupą; 

 rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej 

postawy ciała; 

 rozwijanie sprawności manualnej;  

 rozwijanie spostrzegawczości i orientacji przestrzennej; 

 rozwijanie ciekawości poznawczej;  

 doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;  

 rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki; 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się łyżką i widelcem podczas obiadu; 

 kształtowanie umiejętności samoobsługi: nauka korzystania z toalety, ubierania się  

i przebierania; 

 udział w Pasowaniu na Przedszkolaka; 

 poznawanie tradycji, kultury oraz zabytków Francji. 

 



 

 

 

 

 

 

 

     PIOSENKA: 

 

      KOLOROWE LISTKI 

 

1. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały. 

Kolorowe listki na wietrze szumiały. 

Szu, szu, szu, szumiały wesoło. 

Szu, szu, szu, wirowały w koło. 

 

2. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły. 

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. 

Hop, hop, hop, tak sobie skakały. 

Hop, hop, hop, w koło wirowały. 

 

3. Kolorowe listki spadły już na trawę. 

Kolorowe listki skończyły zabawę. 

Cicho, sza, listki zasypiają. 

Cicho, sza, oczka zamykają. 

 

 



 

ZABAWA MUZYCZNO-RUCHOWA: 

 

LISTKI 

 

Leci listek, leci listek, leci listek pac. 

Leci listek, leci listek, leci listek pac. 

Jeden listek leci tu. 

Drugi listek leci tam. 

I do góry i do góry, i do góry znów. 

I spadają i spadają, i spadają w dół. 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTACJA: 

 

JESIEŃ 

 

Ref: Przyszła jesień święto wielkie. 

Słychać już orkiestry dźwięki. 

 

1. Już dyrygent daje znak, a grzechotki grają tak. 2x 

 

Ref: Przyszła jesień święto wielkie. 

Słychać już orkiestry dźwięki. 

 

2. Już dyrygent daje znak, a bębenki grają tak. 2x 

 

Ref: Przyszła jesień święto wielkie. 

Słychać już orkiestry dźwięki. 

 

3. Już dyrygent daje znak, a klawesy grają tak. 2x 

 

 


