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PLOTKOWANIE NA POLANIE

Występują: Narrator, dwa Grzyby (bliżej nieokreślonego gatunku), Muchomor, Kania.

Dwa Grzyby mają wielką, papierową lornetkę, którą raz po raz wyrywają sobie z rąk.  
Obserwują przez nią okolicę.

 NARRATOR Plotkowały dwa grzyby pod sosną.

 GRZYB I (z przekąsem) Popatrz, popatrz… Sąsiedzi nam rosną!

 GRZYB II Acha!
  Rzućmy okiem na tamtego.
  Ma kapelusz do niczego!

 GRZYB I Ten czerwony? W kropki białe?
  Eeee… te kropki takie małe…

 GRZYB II Fason też ni w pięć, ni w dziesięć.

 GRZYBY (razem) Co on robi w naszym lesie?!

 GRZYB I A to kto? Ktoś nam się kłania! Jakaś dama!

 GRZYB II To jest kania! Ma kapelusz jak parasol!

 GRZYBY (razem) To już też niemodny fason!

 MUCHOMOR I KANIA (razem) Dość już! Więcej ani słowa!
  A co WY macie na głowach?!

Muchomor i Kania podbiegają do dwóch Grzybów i podają im dwa duże,  
papierowe lusterka. Grzyby przeglądają się w nich.

 GRZYB I (przejęty) Ja…? Ach, ja mam kapelusz krzywy! 

 MUCHOMOR I KANIA (razem) Na dodatek robaczywy!

 GRZYB II (zdenerwowany) A mój jest byle jaki,
  bo go nadgryzły ślimaki!

 MUCHOMOR I KANIA (razem) Doskonale o tym wiemy,
  lecz was nie obgadujemy!!!

             Dorota Gellner























W ogrodzie

Jesienna pogoda

Jak jednym słowem się nazywa
do zup dodane różne warzywa?   
(włoszczyzna)

Nie jest skoczkiem, ma tyczkę,
przerośnie ogrodniczkę.
Zdobi działki, ogródki,
w nazwie ma trzy nutki. 
(fasola)

Na zagonie złota głowa, 
smaczne pestki w sobie chowa. 
(dynia)

Każdy z was odgadnie 
łatwo tę zagadkę, 
ma bielutki korzeń 
i zieloną natkę. 
(pietruszka)

Smaczna gotowana,
zdrowsza jest surowa.
Choć nie pomarańcza,
a pomarańczowa.    
(marchew)

Gdy ją obieramy,
łezki ocieramy.    
(cebula)

Ma okrągły brzuszek i ogonek mały,
będzie z niego barszczyk doskonały.  
(burak)

Wyjęty z ziemi jest szary i brzydki,
pyszne są z niego placki i frytki.   
(ziemniak)

Przez rok cały chmury goni,
jesienią liście zrywa.
Czy już wiesz, jak się nazywa?  
(wiatr)

Po niebie w dzień i w nocy gnają,
co chwila kształty zmieniają.  
(chmury)

Jakie obuwie do tego służy? 
Żeby nóg nie zmoczyć nawet w kałuży.  
(kalosze)  
Mokro dziś na dworze strugi lecą z rynien  
więc nie płaszcz założę, ale – ........ 
(peleryna)  

Pada, kapie, leje, chlapie, 
za szybami gada. 
Smutną bajkę, długą bajkę
sennie opowiada. 
(deszcz)



Kolorowa, piękna w parku, w lesie 
daje nam kasztany. Kto? Wiadomo – ......
(jesień) 

Powiedzcie, gdzie można zobaczyć 
– gąskę, co nie gęga wcale,  
kurkę, która się nie rusza  
i  zajączki w kapeluszach?  
(grzyby w lesie)  

Kapelusik ma czerwony w białe kropeczki, 
nie chcą go brać dzieci, ani wiewióreczki. 
Ładnie jest z nim w lesie, ale chodzą słuchy, 
że jest niebezpieczny nawet dla muchy.  
(muchomor)   

Ma piękne korale, choć nie jest dziewczyną.
Spotkasz ją przy drodze, zwą ja … 
(jarzębina)

Jesienią lecą z drzewa, 
brązowe kuleczki.
Zrobić można z nich konika,
albo kolczastego, pięknego jeżyka. 
(kasztany)

Igły, jak u sosny,
na grzbiecie mu wyrosły!
Ma czarny, śmieszny ryjek,
potrafi pokonać żmiję!
Zjada tłuściutkie pędraki…
Czy wiecie, kto to taki?  
(jeż)
                                                   Maria Kownacka

Ma rude futerko, w małej dziupli mieszka,  
lubi łuskać szyszki i chrupać orzeszka. 
(wiewiórka)  

W lesie i w parku

W sadzie
Nie las, nie park, choć się zieleni.  
Jabłka, gruszki, śliwki znajdziesz tam w jesieni.  
(sad)  

Czekała Marysia aż do jesieni i widzi, 
że w liściach coś się rumieni. 
Dojrzałe, okrągłe, błyszczy się ładnie,  
jesienny wiatr dmuchnie – na ziemię spadnie. 
(jabłko)  

Skórka fioletowa, pod nią miąższ  złoty. 
Smakuje wybornie, wszyscy wiemy o tym.  
(śliwka)  

Jakie „klapsy” grusza swoim obyczajem? 
Wesołej dzieciarni najwięcej rozdaje.  
(gruszka)  

Włoskie czy laskowe 
– smaczne są i zdrowe. 
(orzechy)

Dary jesieni
Pani jesień dary niesie:
Grzyby, szyszki i kasztany
I zostawia dla nas w lesie.
A my co jesieni damy?

Zrobimy wyklejankę z liści,
Sznur korali z jarzębiny
I ludziki kasztankowe,
Które stroją śmieszne miny.

Jadwiga Daniek-Salawa



Październik chodzi po kraju, 
wygania ptactwo z gaju: 
szanowne ptaszki, oto me rozkazy, 
słuchajcie ich proszę bez obrazy. 

Pan pierwszy panie słowiku, 
niech pan pomyśli o swoim głosiku, 
nie będzie panu miła pogoda zimowa, 
pośpiewa pan na mrozie i grypa gotowa! 
Słowik pokornie walizki pakuje
i na zimę z kraju odlatuje. 

Październik zaś dalej, zdecydowanie: 
ty tez odlatuj panie bocianie! 
Żabki tu nie zjesz drogi kolego, 
lepiej dziś poleć do kraju ciepłego! 
Bocian pokornie walizki pakuje 
i na zimę z kraju odlatuje. 

I tak wielu ptakom październik się kłania. 
I jeszcze kilka ptaków z kraju wygania. 
Na kogo wypadnie ten prędko zgaduje: 
jaki jeszcze ptaszek na zimę odlatuje? 
Ence pence, raz dwa trzy, tę zagadkę rozwiąż ty!

Monika Osmalak

Odlot ptaków

Dynia
Dynia to jest wielka głowa,
Co w ogrodzie puszy się.
Lecz niesmaczna jest surowa
Każda mama o tym wie.
Robi placki z niej, przetwory.
Zjadał je – nie będziesz chory!

Iwona Pietrucha

Gruszki pachnące 
Kochane dzieci, czy znacie gruszki? 
Zobaczcie, jakie mają grube brzuszki, 
a także ogonek duży, 
aby nie spadły z drzewa podczas burzy. 
Są to owoce słodkie i pachnące, 
ale nie rosną przecież na łące. 
Są zielone, żółte, a nawet czerwone.
Jedzcie gruszki, przecież to samo zdrowie, 
niech każdy przedszkolak się dziś o tym dowie! 

Magdalena Dybała

   Śliwka 
Śliwka to jest owoc taki,
 że kochają go dzieciaki. 
Ciasto, knedle i powidła,
pyszność taka im nie zbrzydła.
Te przysmaki jeść jest cudnie,
rano, wieczór i w południe. 
Zdrowe one są ogromnie
 i działają wręcz ochronnie
na humory i na brzuch, 
je je każdy mały zuch!

Agata Kacprzyk-Kołakowska
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www.przedszkolneabc.pl

Formularz zamówienia prenumeraty
czasopisma „Przedszkolne ”

DANE ZAMAWIAJĄCEGO / DANE DO FAKTURY DLA INSTYTUCJI*

Imię i nazwisko osoby zamawiającej

Nazwa instytucji*

Ulica, nr domu i mieszkania

Kod pocztowy, miejscowość

NIP* Telefon (z numerem kierunkowym)

Adres e-mail

Zamawiam: Trzy
kolejne wydania**  72 zł Sześć

kolejnych wydań** 144 zł Jedenaście
kolejnych wydań** 264 zł 

Wysyłając formularz zamówienia, wyrażam jednocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę „Przedszkolne ABC” 
Małgorzata Narożnik, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa w celach marketingowych i zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej 
przesyłanej drogą elektroniczną.

Miejscowość i data

Podpis osoby zamawiającej Pieczątka instytucji i podpis osoby upoważnionej*

Wypełniony formularz można odesłać pocztą na adres Redakcji:
„Przedszkolne ABC”, ul. Maklakiewicza 13/6, 02-642 Warszawa.

Zamówienie można złożyć również przez stronę internetową: http://www.przedszkolneabc.pl/.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 794 994 190.

Cena jednego egzemplarza wynosi 24 zł (z VAT). Koszty wysyłki pokrywa Wydawca.

* Proszę wypełnić w przypadku instytucji.
** Proszę wpisać krzyżyk w wybrane pole.




