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Jesień chodzi po lesie
Jesienią, jesienią
lecą liście na ziemię,
lecą jabłka czerwone,
liście żółtozielone.
Jesienią, jesienią
lecą z drzewa na ziemię
wielkie, twarde kasztany,
w liściach leżą schowane.
Jesień chodzi po lesie,
zbiera grzyby brązowe,
wiatr koszyki jej niesie
i orzechy w nie chowa.
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Zabawy ruchowe z wykorzystaniem darów jesieni:
 „Jesienne bukiety” – dzieci biegają wokół drzew w poszukiwaniu pięknych, dużych liści,
z których starają się ułożyć kolorowe bukiety.
 „Celuj w parasol Jesieni” – nauczycielka/rodzic umieszcza w kilku pudełkach kasztany.
Na sygnał wzrokowy- rozłożenie dużego parasola dzieci starają się w niego celować.

 „Rozsypane kasztany” – szukanie w trawie rozrzuconych kasztanów i zapełnianie nimi
koszyka
 „Zajęcze skoki” – przeskakiwanie przez małe obręcze wypełnione listkami (domki
jeżyków), woreczki foliowe z ziemią (kopczyki kretów), koszyczki z szyszkami (zapasy
wiewiórek)
 „Zwinne wiewiórki” – dzieci dzielimy na dwie grupy: chłopcy i dziewczynki. Następnie na
górce (lub w innym miejscu) umieszczamy dwie duże obręcze – to dziuple wiewiórek.
W odległości ok. 20 metrów rozsypujemy szyszki. Zadaniem dzieci wiewiórek jest jak
najszybsze przeniesienie szyszek do swoich obręczy- dziupli
 „Spadające liście” – dzieci stoją wokół kupki zgrabionych liści, nabierają je w dłonie,
podrzucają do góry a następnie szybko przykucają. Zabawa trwa do momentu
rozsypania całej kupki liści
 „Jesienny pociąg” – w trzech miejscach umieszczamy listki w kolorze: żółtym, zielonym
i czerwonym. Informujemy dzieci, że pociągiem mogą podróżować ci, którzy okażą się
biletem-listkiem, np. w kolorze żółtym. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze przyniesienie
listka w odpowiednim kolorze. Kiedy kilkoro dzieci utworzy pociąg, nauczycielka
gwizdkiem i rozłożoną parasolką daje sygnał odjazdu. Pociąg rusza(dzieci, które nie
zdążą muszą poczekać na kolejny pociąg)

 „Kasztanowe esy – floresy” – układanie z kasztanów dowolnych wzorów
 Celowanie szyszkami, kasztanami do drzewa, piaskownicy lub koszyka
 Slalom między drzewami wykorzystanie różnych przyborów
 Przejście między szczebelkami drabiny ułożonej z patyków.
 „Koniki biorą przeszkodę” – dzieci biegają za nauczycielką, zbliżają się do ustawionych
przeszkód i przeskakują (skakanki przymocowane do pachołków na wysokości 20 cm
 „Wiewiórki do dziupli” – dokoła drzewa układamy obręcze. Dzieci-wiewiórki skaczą
obunóż w dowolnym kierunku. Na słowa nauczycielki „wiewiórki do dziupli” wracają do
obręczy
 „Jeże i wiewiórki” – zwierzęta przygotowują się do zimy, muszą zgromadzić zapasy.
Dzielimy dzieci na dwie grupy: chłopcy – jeże, dziewczynki – wiewiórki. Ustawiamy dwa
kosze oznaczone sylwetami zwierząt. Zadaniem dzieci jest zebranie przysmaków
zwierząt rozrzuconych w trawie (sylwety, okazy sztuczne lub naturalne)
 „Jesienne drzewa” – dzieci otrzymują kolorowe paski bibułki umocowane na patykach.
Wykonują ruchy zgodne z poleceniami: „wieje wiatr- porusza listkami; wichura-mocno
szarpie liście; listki opadają-wirują na wietrze; liście opadły na ziemię.
 Korale jesieni-nawlekanie jarzębiny na sznurek
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Bajka relaksacyjna „Jesień”
Wszystkie listki kołysały się na wietrze. Lekko wyginały do słońca. Prężyły całą powierzchnią
jak kot na zapiecku, a potem opadały w dół. Część z nich była już trochę żółta i delikatnie
czerwona. Inne pozostawały prawie całe zielone. Czasem złocił im się czubek, niekiedy
fragment przy łodydze. Póki co trzymały się mocno drzewa i ani myślały o spadaniu.
Piękna jesienna pogoda rozpieszczała tego roku rośliny. Prawdziwa Złota Polska Jesień.
Rześkie powietrze: trochę owocowe, trochę kwiatowe. Pachniało pełnią i słońcem, dojrzałą
ziemią i suchą trawą, skoszonym zbożem.
Ranek budził rześkim świtem, południe opalało dojrzałe buzie czerwonych jabłek, perłowych
gruszek i pękatych złotych dyń. Nawet zielone kabaczki i kapusta trochę się złociły. Wieczór
przynosił spokojny i głęboki sen.
– Ech, ech, a niech tak zostanie na zawsze – wzdychały napęczniałe winogrona.
– O cho cho, o cho cho – to mi raj, to mi kraj – mruczał wiatr i przeganiał złe, ciemne chmury
z nieba.- Chodźcie tu obłoczki, chodźcie tu, malutkie – zapraszał.
Słońce świeciło jasno i wesoło, ale spokojniej niż latem. Jego promienie nie przekłuwały na
wylot, tylko dotykały i głaskały. Grzały przyjemnym ciepłem. Kula słoneczna przetaczała się
po niebie od wschodu do zachodu, od rana do wieczora, aż po zmrok. Jak wesoła piłka wolno
turlała się, omijając roztrzepane obłoczki albo głaszcząc je po główkach i pleckach. Te spały
lub goniły się po błękitnym niebie, bawiły w berka, jedne chowały za drugimi. Lubiły się
przebierać. Udawały jakieś postacie. Dorabiały sobie kulfoniaste nosy, brody i wąsy.
Poprawiały włosy, zaplatały w końskie ogony i koczki. Robiły loczki. Nakładały binokle albo
okulary.
– Ot zabawa, wesołe maluchy – mruczało uśmiechnięte słońce i przeglądało się w stawie,
sprawdzając, czy psotne chmurki nie dorobiły mu czegoś za plecami.
– Ładnie, ładnie – kołysało się zadowolone.
Srebrzysta woda falowała powoli. Od czasu do czasu wyskoczyła z niej jakaś rybka,
przepłynęła żabka albo wodny owad. Przybrzeżne trawy szumiały odważnie. Wysokie
i barczyste strzegły stawu. Oddzielały od łąki, lasu i pola. Szeleszcząc i trzeszcząc omiatały
brzegi.
W lesie zwierzęta przygotowywały się do zimy. Wiewiórki ukrywały w norkach orzechy, ptaki
ścieliły ciepłym puchem gniazdka. Misie ziewały sennie, dziki i sarny szukały bezpiecznego
schronienia i pełnej spiżarni. Wszyscy uwijali się przy swoich domkach, dziuplach i ryjówkach.
Prawdziwa Złota Polska Jesień.
Autorem bajki jest Celina Zubrycka.

