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SCENARIUSZ PRZEDSZKOLNYCH ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH  
 

POWITANIE JESIENI  
 

Temat: „Spotkanie z Panią Jesień”  
data: 22.09.2017  
miejsce: sala przedszkolna 
prowadząca: Jolanta Łupierz, Joanna Malinowska 
grupa: wszystkie grupy wiekowe 
cele ogólne: 
•przypomnienie i utrwalenie wiadomości o jesieni 
•prezentacja poznanych piosenek i zabaw o tematyce jesiennej 
•kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia 
•stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji dzieci z różnych grup  
cele operacyjne: 
-znajomość zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni 
-znajomość zmian zachodzących w przyrodzie 
-znajomość zwierząt przygotowujących się do zimy 
-znajomość piosenek i zabaw o tematyce jesiennej 
-rozpoznawanie przedmiotów i materiałów związanych z jesienią i z innymi porami 
roku 
-rozpoznawanie i nazywanie „darów jesieni” 
-umiejętność rozwiązania zagadki słownej 
 

metody: 
-czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania 
-słowne: żywe słowo, objaśnienia, instrukcje 
-aktywizujące 
-swobodnej ekspresji. 
 

Formy: 
-zbiorowa, 
-indywidualna, 
-praca w zespole. 
 

Rodzaj aktywności: 
-językowa, 
-zabawowa, 
-muzyczno-ruchowa, 
 

Środki dydaktyczne:  Płyta CD, magnetofon, kosz z darami jesiennymi, 
instrumenty, ilustracje ze zwierzętami i ich domami, ilustracje „darów jesieni” 
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PRZEBIEG SPOTKANIA 
 

•Pogadanka o jesieni 
  Prowadząca zwraca się z pytaniem do dzieci: „jaka pora roku się dzisiaj kończy?” 
„Jaka pora roku się właśnie zaczyna?” 
 Spróbujemy zawołać (dzieci wołają i klaszczą): 
-Jesień, Jesień, Jesień 
•Wejście Pani Jesieni (przebrana nauczycielka); przywitanie dzieci 
-Jestem pani kolorowa, żółta i pomarańczowa. Mam na sobie różne znaki, czy wy 
znacie mnie dzieciaki? Już się kończy miesiąc wrzesień, więc ja jestem …......(Pani 
JESIEŃ) 
 Po czym mnie poznaliście? Czy znacie te dary, które przyniosłam wam w 
koszyku? (kasztany, szyszki, liście, żołędzie, orzechy, warzywa, owoce...) 
•Prezentacja przez poszczególne grupy hasła o jesieni: 
Jeżyki : „Jesienią z drzewa listek zleci 
                czasem słonko na nas świeci!” 
Misie :  „ Gdy kasztany zaczną spadać 
                 ludki z nich będziemy składać!” 
Zajączki : „ Jesień jest kolorowa,  
                   jak tęcza październikowa!” 
Biedronki : „Jesień to magiczny czas 
                    właśnie przywitała nas!” 
Żabki :  „Jesień jest szalona, koloruje liście 
                daje grzyby i winogron kiście!” 
Wiewiórki : „Jesień to wspaniały czas 
                     wie o tym każdy z nas!” 
•Wspólne zaśpiewanie jesiennego hymnu na melodię „Panie Janie”: 
To już jesień, to już jesień, 
Wieje wiatr, wieje wiatr, 
Strąca złote liście, strąca złote liście, 
bo już czas, bo już czas. 
•Segregowanie jesiennych darów. 
Prowadzący pyta dzieci: Co zbieramy jesienią w sadzie? Co zbieramy w parku lub 
w lesie? Co zbieramy w polu lub ogrodzie? 
Pani jesień pokazuje dary ze swojego kosza, dzieci przyporządkowują w 
odpowiednie miejsca na planszy: do sadu, parku lub ogrodu. 
(Sad: jabłka, gruszki, śliwki; las: żołędzie, jarzębina, grzyby, kasztany; ogród/pole: 
ziemniaki, buraki, czosnek, marchew). 
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•Piosenka z zabawą ruchową: „Małe czerwone jabłuszko”- wszystkie dzieci 
śpiewają 

Małe czerwone jabłuszko 
tańczy dziś pod drzewem z gruszką. 

Ref. Za rączki się trzymają 
i w koło obracają 

 

Małe czerwone jabłuszko 
tańczy dziś pod drzewem z gruszką 

Ref. Jabłuszko pdskakuje 
a gruszka przytupuje 

 

Małe czerwone jabłuszko 
tańczy dziś pod drzewem z gruszką 
Ref. W rączki klaszcze jabłuszko 

razem z dojrzałą gruszką 
 

Małe czerwone jabłuszko 
tańczy dziś pod drzewem z gruszką 

Ref. Biegną sobie dokoła, 
jabłuszko gruszkę woła 

 

•Quiz : rozpoznajemy odgłosy jesieni. 
Poszczególne grupy mają za zadanie odgadnąć odgłosy: wiatru, deszczu, mruczenie 
niedźwiedzia, pohukiwanie sowy 
•Przyporządkowywanie zwierząt do ich mieszkań na chłodną porę roku. 
Dzieci na podstawie ilustracji dopasowują zwierzę do ich domku: 
niedźwiedź- gawra 
mrówka- mrowisko 
wiewiórka-dziupla 
sikorka- gniazdo 
osa-ul 
żaba-staw 
kret-kretowisko 
jeż-liście 
lis-nora 
•Naśladowanie ruchów i odgłosów zwierząt przez poszczególne grupy: 
-żabki 
-niedźwiedzia 
-osy 
• Powtórne zaśpiewanie hymnu o jesieni na melodię „Panie Janie” 
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• Quiz o jesieni; zdania: prawda- fałsz 
Dzieci klaszczą, gdy usłyszą zdanie prawdziwe: 
-Jesienią często pada deszcz i wieje wiatr 
-Jesienią jest tak ciepło, że można chodzić w krótkich spodenkach 
-Na dębie rosną żołędzie 
-Jesienią jaskółki i bociany odlatują do ciepłych krajów 
-Muchomor jest grzybem jadalnym 
-Niedźwiedzie i jeże zasypiają na zimę 
-Drzewa zrzucają liście jesienią, bo przygotowują się do zimowego odpoczynku 
-Wiewiórki jedzą ser 
-Wiewiórki zbierają orzeszki 
• Wspólne śpiewanie piosenki oraz zabawa dźwiękonaśladowacza „Pada deszcz”  
Podczas śpiewania piosenki poszczególne grupy dzieci: klaszczą, szurają 
pocierając rekami o siebie, tupią. 
 
 

Pada deszcz, pada deszcz, 
pada deszcz na dworze. 

Taki mokry, że już bardziej 
mokry być nie może. 

 

Lecą tu, lecą tu 
srebrne koraliki. 

Zmoczą drzewa, zmoczą pola, 
domy i chodniki. 

 

Pada deszcz, pada deszcz, 
pada deszcz na dworze. 
Stuka, puka, stuka, puka, 

straszy kogo może. 
 

Mała mysz, mała mysz, 
biegnie na paluszkach. 
I deszczowe koraliki 
zbiera do fartuszka. 
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•Wierszyk o szalu Pani Jesieni. 
Prowadzące mówią rymowankę o jesiennym szalu. Każda grupa dzieci wręcza pani 
Jesieni przygotowany wcześniej szal. 
 

Barwne liście wiatr gdzieś niesie. 
Pod drzewami chodzi Jesień. 

Chodzi Jesień zadumana. 
 

-Już mnie rosy ziębią z rana. 
Wkrótce przyjdą chłody, deszcze, 

a tu szala nie mam jeszcze. 
 

 A może kto z was potrafi – mimo swej psoty- 
wziąć się raźno do roboty? 

I przygotować szal dla Jesieni 
Co złotem liści się rumieni? 

 

•Podziękowanie dzieciom za wspólnie spędzony czas. 
Pożegnanie się przez odśpiewanie hymnu o Pani Jesieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


