
 
 

 
 
 
 

Pokoloruj listki nad jeżem. Narysuj jeżowi kolce . 
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Pokoloruj to, co jest miękkie 
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Dokoocz rysowanie drzew, nazwij je.  
             Policz owoce na drzewach – każde z osobna, powiedz których jest 

więcej i o ile . 
              Następnie policz ile owoców spadło już z drzew w jesiennym 

sadzie.  
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AKADEMIA RODZICA  

Co należy jeśd jesienią, aby zwiększyd odpornośd dziecka ? 

 

        Za oknami późna jesieo. Oprócz codziennej aktywności ruchowej 

powinniśmy szczególnie zwrócid uwagę  na to co jeśd, aby zwiększyd 

odpornośd, dostarczyd sporo energii i rozgrzewad organizm . Co jeśd zatem 

w chłodne miesiące? 

 JEDZ KASZE! Za najzdrowsze uważane są zwłaszcza dwie kasze: jaglana 

i gryczana. Ale warto też pamiętad o kaszy jęczmiennej - pęczaku, perłowej.  

Są to witaminy, zwłaszcza z grupy B (m.in. ułatwiają prawidłowe 

funkcjonowanie układu nerwowego), a także witamina PP ( zapobiega 

anemii – i poprawia stan skóry). Kasze zawierają też sporo składników 

mineralnych: fosforu, wapnia, potasu, magnezu i żelaza.  

JEDZ ROŚLINY STRĄCZKOWE ! Fasola, soczewica, groch czy cieciorka - 

najlepiej podawad je z innymi warzywami i dodatkiem kaszy. Są bogatym 

źródłem potasu, wapnia, żelaza i niektórych witamin z grupy B. Dostarczają 

sporo energii, której zimą potrzeba do ogrzania organizmu.  

JEDZ WARZYWA KORZENIOWE! Marchewka, buraki, seler, pietruszka 

zawierają sporo witaminy C (seler, pietruszka, buraki), witamin z grupy B 

(seler, buraki), a marchewka – prowitaminy A. Zawierają też składniki 

mineralne: potas, wapo, żelazo, magnez, cynk.  

                                                                             
Autor: Mama   wychowanki    

 

Pokoloruj 
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Znajdź te śmieci , które można przerobid na kompost – nawóz naturalny  i 
skieruj je strzałką do kompostownika . 
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Pomóż dzieciom odnaleźd drogę  do warszawskiej  
Starówki  
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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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Pokoloruj tyle paluszków, ile jest w każdym rzędzie zwierzątek 
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Wspólna zabawa z rodzicem! 

 

Narysuj, które zwierzątko jest smutne, a które wesołe. 
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Rozwiąż rebus z pomocą Rodzica! 

 

W ramce poniżej narysuj jak Ty spędzasz wolny czas 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Syczące zagadki  

Ma okrągłe oczy, świetnie widzi w nocy.  

Doskonale słyszy, poluje na myszy.  

(sowa)  

 

Nie las, nie park, choć się zieleni,  

smaczne owoce znajdziesz tam w jesieni.  

(sad)  

 

Sosnowy, dębowy, stary lub młody,  

rosną w nim grzyby, rosną jagody.  

(las)  

 

Jaka to głowa, duża czy mała,  

z zielonych liści składa się cała?  

(kapusta)  

 

Cztery nogi, jeden blat,  

gdyby nie on, gdzie byś jadł? (stół)  

 

Porzeczkowy czy wiśniowy,  

zawsze smaczny jest i zdrowy.  

(sok)  

 

Choć dziurek w nim sporo,  

łatać ich nie trzeba.  

Zjesz go z apetytem,  

razem z kromką chleba.  

(ser) 



 

 

NASZE PRZEDSZKOLNE TALENTY                  

 

 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


