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Piosenka „Kolorowe listki” 
 

I.  Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.  
Kolorowe listki na wietrze szumiały.  

Szu, szu, szu, szumiały wesoło.  
Szu, szu, szu, wirowały w koło. 

 
II. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.  

Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.  
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.  
Hop, hop, hop, w koło wirowały. 

 
III. Kolorowe listki spadły już na trawę.  

Kolorowe listki skończyły zabawę.  
Cicho, sza, listki zasypiają.  
Cicho, sza, oczka zamykają. 

 
 



 
 
 
 
 

Piosenka „Dwa kasztanki” 
 
 

1. Szumią drzewa szu, szu, szu, 
szu, szu, szu, szu, szu, szu. 
Wnet kasztanki spadną tu, 

        spadną tu. 
 

2. Słychać w koło tap, tap, tap, 
tap, tap, tap, tap, tap, tap. 
Kasztanowy sypie grad, 

        sypie grad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Teraz leżą tu i tam, 
tu i tam, tu i tam. 
Ja je wszystkie zbiorę sam, 
zbiorę sam. 
 
4. Dwa kasztanki, rączki dwie, 
rączki dwie, rączki dwie. 
Na kasztankach zagrać chcę, 
zagrać chcę



 
 
 

Tematy kompleksowe 
w październiku: 

 
1.Idzie jesień przez ogród i sad 
2. Idzie jesień do zwierząt 
3. Co z czego otrzymujemy 
4. Idzie jesień z deszczem 

 
Umiemy: 

• dostrzegać rytm i kontynuować go, 

• wiemy, gdzie i jak kupować owoce, 

• rozpoznać i nazwać wybrane warzywa, 

• liczyć w zakresie czterech, 

• wiemy, co rośnie w ogrodzie, 

• wypowiadać się na temat swojej rodziny, 

• prawidłowo stosować przyimki: nad, pod, obok, za,                   
przed, między, w … 

• rozpoznać i nazwać niektóre zawody, 

• segregować przedmioty wg jednej cechy, 

• odpowiadać na pytania dotyczące wiersza                                          
i opowiadania. 

 
 

 
 



 
 

 

                     Piosenka „Tańcząca wiewióreczka” 

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała  
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała  

 
1. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka  
Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz,  
tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz 

 
ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała  
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała  

 
2. Spotkała owieczkę ,tańczyli poleczkę 

Raz i dwa i, Raz i dwa i, tańczyli poleczkę  
 

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała  
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała  

 
3. Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka. 

Raz i dwa,Raz i dwa, trzy tańczą kujawiaka  
 

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała  
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała  

 
4. Spotkała szaraka ,tańczą krakowiaka  

Dookoła polany ,tańczą krakowiaka 

 
 
 

 



 
 
 

Piosenka   
„Deszczyk” 

 

Kapu, kapu, pada deszcz, 

strugi lecą z nieba. 

A ja jednak powiem wam, 

martwić się nie trzeba. 

Ref:Weź parasol zaraz do ręki, 

włóż na nogi kalosze. 

Zanuć słowa tej piosenki 

i wesoło ruszaj w drogę. 

II. Kapu, kapu, kapu, kap, 

deszczyk z nieba leci, 

w kroplach deszczu, nucąc tak, 

idą sobie dzieci. 

Ref: 

 
 


