
Oddział XI – 26.10.2020r. 

„Jesienne zabawy ”- utrwalanie informacji dotyczących zmian 

zachodzących jesienią w przyrodzie.  

1. Powitanie   

Dzień dobry - jak się macie! Zapraszamy do  zabawy – wstajemy! 

- zapraszamy do zabawy nasze główki - tak - tak (głaskane) 

- zapraszamy do zabawy nasze rączki - klap - klap (klaskanie) 

- zapraszamy do zabawy nasze nóżki - hop - hop (podskoki) 

2. Zabawa ruchowa z elementem dramy, przy muzyce relaksacyjnej pt. 

"Jesienna opowieść". 

Dziecko za pomocą ruchu odtwarza proste opowiadanie i wczuwa się w 

atmosferę utworu. 

Była późna jesień. 

Dzieci waz z rodzicami wybrały się na jesienny spacer do lasu. 

W lesie tym rosły drzewa z wysoko, wysoko uniesionymi gałęziami. 

Wiał wiatr między drzewami. 

Drzewa lekko poruszały gałązkami i szeleściły liśćmi. 

Nagle wiatr wzmógł się i listki z drzew zaczęły powoli, powoli spadać i 

przykrywać całą ziemię... 

3. „Jesienny wiatr” – zadania dla dziecka 

-  „Bawimy się w wiatr” – ćwiczenia oddechowe zwiększające pojemność 

płuc: dziecko dmucha na listek (podniesiony z dywanu) od spodu, starając 

się utrzymać go w powietrzu jak najdłużej. Gdy listek opadnie, dziecko 

podnosi  go i odkłada na stolik, po czym bierze następny i postępuje tak, 

jak poprzednio aż wszystkie listki będą posprzątane. 

 

-  „Zbieramy listki” – ćwiczenia rozwijające pojemność płuc: dziecko 

otrzymuje słomkę, aby posprzątać listki ze stolika – wciągając powietrze 

przez słomkę zbiera listki ze stolika i opuszcza  je do pojemnika 

wyciągając słomkę z ust. 

 

-  Quiz przyrodniczy – dziecko rozpoznaje zdania jako prawdziwe lub 

fałszywe i potwierdza je lub im zaprzecza mówiąc: TAK , NIE 

 Jesienią często pada deszcz i wieje wiatr. 

 Jesienią jest tak ciepło, że chodzimy w krótkich 

spodenkach. 

 Jesienią przydają się parasole. 

 Jesienią liście drzew zmieniają kolor. 

 Liście na drzewach mogą być niebieskie. 



 Drzewa zrzucają jesienią liście, ponieważ 

przygotowują się do zimowego odpoczynku. 

 Jaskółki i bociany odlatują do ciepłych krajów. 

 Lisy zbierają szyszki . 

 Niedźwiedzie, borsuki i jeże zasypiają na zimę. 

 Dziki jedzą ser. 

 Wszystkie grzyby można jeść. 

 Słowo „sowa” ma dwie sylaby. 

 Słowo „zając” kończy się na „b”. 

 „Kasz (trzy klaśnięcia) ta (trzy klaśnięcia) no (trzy 

klaśnięcia) wiec” znaczy kasztanowiec. 

 Słowo „lis” zaczyna się na „r”. 

 „K – l – o – n” oznacza klon. 

 Słowo „listopad” ma 5 sylab. 

 W słowie „kalosze” słychać głoskę „l”. 

 itp. 

- „Wielkie grzybobranie” – zabawa przy muzyce – dzieci spacerują po lesie, 

zbierają grzyby – gdy słychać muzykę, muzyka milknie – dzieci powracają na 

swoje miejsce. 

-    „Ile zebrałem (-am) grzybów?” – zabawa matematyczna – dziecko układa 

swoje „grzyby” przed sobą, przelicza, nazywa zebrane grzyby, segreguje na 

jadalne i trujące układa na stole - borowik, muchomor, kurka, czyta globalnie 

napisy borowik i kurka, przyporządkowuje je do ilustracji, wypowiada się na 

temat grzybów jadalnych i trujących, umieszczą napis „uwaga!” – przy 

muchomorze (uzasadnią dlaczego?). 

  

 



borowik 

kurka 

„uwaga!” 

  

 

o dzielenie wyrazów na sylaby: listek, jesień, kurka 

o dodawanie takich sylab, aby powstały całe słowa: ja…, kasz…, li… 

o wyszukiwanie słów zaczynających się na głoskę „E”, dzielenie 

wybranych wyrazów na głoski; 

o czytanie imion lalek: Ola, Ala, Ela, Lola, Ula. 

 

„Bal literkowych par”- rodzic wraz z dzieckiem na podłodze układają 

literę „E” z przedmiotów znajdujących się w domu  (koralików, 

kredek, sztućców). 

Źróódło: 

https://images.app.goo.gl/mWCNBba1DjFfhPyq5 

 

https://images.app.goo.gl/mWCNBba1DjFfhPyq5


https://images.app.goo.gl/LdNQY9ZMaKsFESDj6 

https://images.app.goo.gl/qsEvPrSV3FxvzmCQ6 

https://images.app.goo.gl/3sBcuZA3dzQBcU4e6 

 

 

Zabawa popołudniowa  

 „Jarzębinowe abecadło – uczymy się literek” – jesienna zabawa 

 

 

 

Jesień – pora kasztanów, żołędzi i jarzębiny. No właśnie, jeśli po jesiennym 

spacerze przyniesiecie jarzębinę do domu, proponujemy wykorzystać ją do 

wspólnej zabawy z dzieckiem, zabawy połączonej z nauką. 

Do stworzenia jarzębinowych literek potrzebne będą: 

– jarzębina 

– wykałaczki bądź zapałki 

– plastelina 

Twórzcie razem z dzieckiem, składajcie literki w wyrazy i bawcie się! 
Jesienne zabawy wcale nie muszą być ponure. 

https://images.app.goo.gl/LdNQY9ZMaKsFESDj6
https://images.app.goo.gl/qsEvPrSV3FxvzmCQ6
https://images.app.goo.gl/3sBcuZA3dzQBcU4e6


Źródło: https://miastodzieci.pl/zabawy/jarzebinowe-abecadlo/ 
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