
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomiu 
Opracowała: mgr Bożena Drachal 
Wiek dzieci: 6-latki objęte jednorocznym oddziaływaniem przedszkolnym 
Czas trwania: około 45 minut 
 
Temat: Montaż słowno-muzyczny pt. Żółty jesienny liść. 
 
Cele: 

� rozwijanie wrażliwości językowej dzieci; 
� rozbudzanie inwencji twórczej; 
� rozwijanie umiejętności współpracy w zespole; 
� przełamywanie uczuć lęku i onieśmielenia; 
� zaspakajanie potrzeby emocjonalnego związku z rodziną; 
� wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji; 
� doskonalenie pamięci; 
� rozwijanie wyobraźni i fantazji; 
� uzyskiwanie satysfakcji z dobrze wykonanego zadania. 

 
Metody: 

� swobodna aktywność dziecka; 
� zajęcia dramowe; 
� działanie. 

 
Forma organizacyjna: 

� cała grupa. 
 

Przebieg zajęcia: 
1) Powitanie gości. 
2) Montaż słowno-muzyczny pt. Żółty jesienny liść 

 
Nauczycielka wita przybyłych gości i zaprasza na występy rodziców, rodzeństwo 
i dyrekcję. 
Na dany znak dzieci stają w dużym kole, a na środek wychodzi dziewczynka 
i chłopiec przebrani w stroje ludowe i wnoszą kosz pełen jesiennych darów. 
Scenografię stanowi parawan z poprzypinanymi emblematami jesieni – owoce, 
warzywa, liście. 
 
Gospodyni i gospodarz 
Kłaniają się i stawiają przed sobą jesienny kosz pełen warzyw, owoców, liści, 
grzybów. 
 

W dzień dożynek, gospodarze, 
 Plony wam niesiemy w darze 
 Piękne plony dało lato! 
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 Dziękujemy wszystkim za to, 
 I prosimy na zabawę. 

Która zacznie się niebawem. 
 
Jesienna wróżka 
Ubrana w długą suknię przybraną liśćmi i owocami. 
 
 Gdy ugryzę czerwone jabłuszko, 
 To zostanę Jesienną Wróżką! 
 Na kucykach zamiast wstążek 
 Jesień liście mi zawiąże. 
 I naszyje na fartuszek 
 Szlaczek z małych, złotych gruszek. 
 Przyjdzie wiatr na srebrnych nóżkach 
 Powie: - Jaka piękna wróżka! 
 Nie pozna mnie mama 
 A czy ja w lusterku 

Poznam siebie sama? 
 
Rolnik 
Wnosi kosz pełen owoców. Po występie będzie częstował przybyłych gości. 
 

1. Jesienią, jesienią sady się rumienią 
Czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. 

2. Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki 
Świecą się jak gwiazdy, pomiędzy listeczki. 

3. Pójdę, ja się pójdę, pokłonić jabłoni 
Może mi jabłuszko w czapeczkę uroni. 

4. Pójdę ja do gruszy, nastawię fartuszka 
Może z niego spadnie jaka śliczna gruszka. 

5. Jesienią, jesienią, sady się rumienią 
Czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. 

 
Pani Jesień 
 

1. Chodzi po lesie pogodna jesień 
Rozchyla niskie gałęzie. 
Liczy na ścieżkach spadłe orzeszki 
Liczy na dębach żołędzie. 

2. Na mchu przysiada, z klonami gada 
Z brzozą w złocistej sukience. 
A wiewióreczce do ucha szepce 
Gdzie jest orzeszków najwięcej. 

3. Patrzy ciekawie ile na trawie 
Opadłych liści się ściele 
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Ile rydzyków niosą w koszyku 
Kasieńka, Grześ i Marcelek. 

 
Śpiew zespołowy piosenki pt. „Ja cię pocałuję” z płyty U. Pakuły pt. „Dzień 
dobry na dzień dobry”. 
 
Cała grupa 
 

1. Klon ma złote liście, świecą się ogniście 
Jesion ma brązowe, zgubił ich połowę 
Dęby się czerwienią, pół na pół z zielenią. 

2. Olcha żółto-siwa, wiatr jej liście zrywa 
Miesza je z innymi, pędzi het! Po ziemi 
Z najładniejszych liści, cały las oczyści. 

 
Jesienny chłopiec 
Dziecko ma na pelerynie naszyte liście, warzywa i owoce. 
 

1. Żegnam skowronki, pliszki i szpaki, 
Pod dachem już jaskółek nie ma 
W popiele pieką się ziemniaki 
Kwiatom króluje chryzantema. 

2. Pełne stragany i piwnice 
Pachną i barwią się warzywa 
A złota jesień plony liczy 
I jeszcze zbiera i jeszcze zrywa. 

 
Grzybiarz 
Dziecko przebrane za grzybiarza (kosz pełen grzybów) 
 

1. My lubimy grzybobranie, grzyby mają inne zdanie 
My biegniemy z koszykami, grzyby nie chcą gadać z nami. 

2. Pierwszy – pędzi aż się kurzy. Woła: - Jestem dziś w podróży 
Żegnam państwa – do widzenia, pocztą prześlę pozdrowienia. 

3. Drugi zdjął kapelusz z głowy, włożył czepek koronkowy 
W pantofelek wsunął nóżkę i udaje dobrą wróżkę. 

4. Trzeci – nagle usiadł w cieniu, wrzasnął – jestem na zwolnieniu 
I do kosza wleźć nie mogę, bo mam właśnie w gipsie nogę! 

5. Czwarty siadł przy telefonie – Ja do babci teraz dzwonię! 
Halo?! Babcia? Jak to nie?, znów mnie ktoś połączył źle 
Pewnie znowu na centrali, dyżuruje tłum krasnali! 

6. Piąty grzyb pokręcił głową: - Ja mam przerwę śniadaniową 
No, a kiedy jem śniadanie, to mam w nosie grzybobranie. 

7. Szósty do nas przyszedł wreszcie: Jak tak chcecie, to mnie nieście. 
Dość łażenia mam piechotą i do kosza wlazł z ochotą. 
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Orzeszek 
 

1. Dalej śmieszki, na orzeszki 
Dalej razem w las! 
Już leszczyna się ugina 
Woła, woła nas. 

2. My leszczyno, ci ulżymy 
W to nam, w to nam graj 
Wnet orzeszkom poradzimy, 
Tylko nam je daj! 

3. A kto trafi na świstaka 
Tego smutny los, 
Tylko próchno i tabaka 
Co nie idzie w nos! 

4. A kto trafi na dwojaczki, 
Ten powiedzie nas 
Dalej śmieszki na orzeszki 
Dalej, dalej w las! 

 
Wszystkie dzieci śpiewają piosenkę i inscenizują ją ruchem pt. „Orzeszki 
laskowe”. 
 

1. My jesteśmy małe orzeszki laskowe 
Sukieneczki nowe, czapeczki brązowe. 

Ref. Tupu, tupu, tup, tup zatańczymy wesoło 
      Luli, luli lećmy okręćmy się w koło. 

2. Znaleźliśmy w lesie, gałąź leszczynową 
Słońce nam spaliło buzie na brązowo. 

Ref. Tupu, tupu… 
3. Przyszedł pan leśniczy, uchylił czapeczkę 

Wpadliśmy do kosza, zostały listeczki. 
Ref. Tupu, tupu… 

 
Krasnal 
 
 Krasnal jest dziś w złym humorze, 
 Rozsiadł się na muchomorze 

I narzeka cały czas 
Aż zatyka cały las! 
… że go w nos ugryzła liszka, 
Że go w plecy gniecie szyszka, 
Że mu źle na muchomorze 
Źle, a może jeszcze gorzej… 
- No to po coś na mnie siadł? 
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Wrzasnął grzyb i krasnal spadł. 
 
Jeżyk 
 
 To jest jeżyk, mały jeżyk 
 Jeżyk z kolców ma kołnierzyk 
 Z kolców płaszczyk, z kolców szalik 

Tylko nosek jak koralik 
 Patrzcie! 
 Jeżyk wlazł pod krzaczek 
 I kolczasty zdjął plecaczek 
 A z plecaczka raz, dwa, trzy 

Wyjął trzy kolczaste sny 
Gdy zimowe przyjdą dni 
Zagrzebany w liściach śpi. 

 
Maślak 
 
 Przy ścieżce, przy dróżce 
 Na krzywej, żółtej nóżce 
 Maślak układa się do snu 

I marzy: 
 - Niech tylko nocą 
 Niebo zapłacze deszczem, 
 Wtedy urosnę na pewno 

Jeszcze i jeszcze, 
Wyższy niż brzozy, sosny niż topole 

 Osłonię las przed deszczem 
 Grzybowym parasolem. 
 
Jarzębina 
 

1. Jarzębina, jarzębina 
Już czerwienić się zaczyna 
Chce korali mieć bez liku 
I przeglądać się w strumyku. 

2. Takam śliczna i młodziutka 
Lecz ta młodość taka krótka, 
Bo opadnie liść niedługo, 
Słota zjawi się szaruga, 
Posmutnieją pola, lasy 
Nie zostanie nic z mej krasy. 
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Muchomor 
 
 Berecik czerwony 
 Ma białe kropeczki 
 Nie chcą go brać dzieci  
 Ani wiewióreczki. 
 Ale mech zielony gwarzy 
 - Patrzcie, jak mi z nim do twarzy. 
 
Jesień z plecakiem 
 

1. Dźwiga Jesień plecak złoty 
Ale wcale nie wie o tym, 
Że przez dziurkę w tym plecaku 
Wylatuje mnóstwo ptaków. 

2. Lecą pod słońce, 
Kapcie mają błyszczące 
Lecą, lecą parami 
W kapeluszach z piórami. 

3. Woła Jesień – Co się dzieje? 
Czemu plecak wciąż maleje? 
Taki wielki był jak góra… 
Może jest w plecaku dziura? 

4. Ale heca! Ale heca! 
Niesie Jesień pusty plecak. 
Był ogromny, a jest mały, 
No bo ptaki odleciały! 

 
Jesienny chłopiec 
 
 A czy wiecie, co to „skarby jesieni”? 
 Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni, 
 Garść orzechów na leszczynie zebranych 
 Spadające z wysoka kasztany, 
 Pełne maku słodkiego makówki 
 I czepliwe, łopianowe główki, 
 Strąk fasoli, kapusty łuszczyny 

I czerwone jagody kaliny 
I na klonach nasionka skrzydlate 
Co z jesiennym ścigają się wiatrem. 

 
Śpiew piosenki z płyty U. Pakuły pt. „Piosenka na chłodne dni”. 
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Gosposia 
 

1. W spiżarni na półkach zapasów bez liku 
Są dżemy, kompoty, złoty miód w słoiku 

2. I cebula w wiankach i grzybki suszone 
Są główki kapusty, ogórki kwaszone. 

3. A gdy będzie w zimie tęgi mróz na dworze 
Zapachnie nam lato, gdy słoik otworzę. 

 
Chłopiec 
 
 Na co przyda się pietruszka? 
 - My zrobimy z niej Kopciuszka 
 Królewna będzie z makówki, 
 A z kukurydzy wróżka! 
 Siostry i zła macocha 
 Będą z tykwy i karczocha 
 Z perkatego ziemniaczka 
 Będzie skrzatek pokraczna 
 Z dyni zrobimy karetę 
 Ogórek będzie stangretem. 
 Z kapuścianych głąbków 
 Pareczka gołąbków 

No – i cała bajka będzie 
Z tego – co rośnie na grzędzie. 

 
Gospodarz 
 
 Już się jesień rozminęła z latem 
 Przyszła pora na kolacje pstrokate 

Synowie i córki! 
Siekajcie ogórki, 
Selery i pory, 
Marchew i pomidory 
W drobniusieńką kratkę 
Zrobimy sałatkę. 

 
Chłopiec – Deszczowe zwierzaki 
 
 Gdy pada na nosy 
 Gdy pada na krzaki 
 To budzą się zaraz 

Deszczowe zwierzaki 
Deszczowy baranek 
Deszczowy pudelek 
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Deszczowe zwierzaki 
Z deszczowych kropelek 
Mają worki z kałużami 
Parasole za uszami 
Ciągną wielkie, srebrne kosze 
W koszach rynny i kalosze 
Skaczą sobie raz i dwa 
Na organach deszcz im gra. 

 
Straganiarz I 
 
 Uwaga! Uwaga mamy piękny stragan 
 A na tym straganie, wszystko się dostanie 

To z ogrodu plony 
Jest groszek zielony. 
Pietruszka, marchewka, 
Makówki, rzodkiewka, 
Pyszna fasola i bób 
Sam spróbujesz, tylko kup! 

 
Straganiarz II 
 
 Uwaga! Uwaga tu jesienny stragan 
 A na tym straganie wszystko się dostanie 

- Cebule jak kule 
Selery i pory 
Marchew, pomidory 
- Hej chłopcy, dziewczynki 
Jedzcie witaminki. 

 
Grzybiarz 
 
 Mamy dużo grzybów w plecionym koszyku 
 Zajączki, olszówki, kilka borowików. 

Grześ ma dwa maślaki, 
Jaś białą pieczarkę, 
Ania trzy koźlaki, 
Janek kurek parkę, 
Zbyszek jest poważny, bo nie znalazł nic 
Do Hanki z murawy uśmiechnął się rydz 
Mój grzyb najpiękniejszy! – woła mała Zosia 
Dumnie muchomora do góry podnosi. 

 
„Taniec połamaniec” z płyty U. Pakuły pt. „Dzień dobry na dzień dobry”. 
 

8 



Wszystkie dzieci 
 
 Drodzy widzowie! 
 Szanowni państwo! 
 Panowie oraz damy 
 Już księżyc świeci, 

Śpiące są dzieci 
I my też ziewamy 
Śpiące makówki 
Schyliły główki 
Na sennej stoją scenie 
Wszyscy autorzy 
Bardzo są śpiący 
Więc kończą przedstawienie. 

 
Dzieci biorą się za ręce i kłaniają się widzom. 
 
W scenariuszu wykorzystano wiersze: 
 

1. Deszczowe zwierzaki   D. Gellner 
2. Grzybobranie     D. Gellner 
3. Grzybobranie    J. Korczakowska 
4. Jarzębina     W. Broniewski 
5. Jesienią     M. Konopnicka 
6. Jesienna wróżka    D. Gellner 
7. Jeżyk      D. Gellner 
8. Krasnali muchomor   D. Gellner 
9. List do złotej jesieni   B. Lewandowska 
10. Makówki     W. Chotomska 
11. Mamy piękny stragan (fragment) M. Kownacka 
12. Maślak     D. Gellner 
13. Muchomor     St. Szuchowa 
14. Orzeszki     M. Konopnicka 
15. Plon, niesiemy plon (fragment)  W. Chotomska 
16. Sałatka     J. Papuzińska 
17. Skarby jesieni    H. Zdzitowiecka 
18. Teatrzyk     M. Konopnicka 
19. W spiżarni     K. Śliwa 
20. Złoty liść     W. Broniewski 
21. Złoty plecak     D. Gellner 

 
Piosenki: 
 

1. Orzeszki laskowe  zabawa ruchowa ze śpiewem 
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Piosenki z płyty U. Pakuły pt. Dzień dobry na dzień dobry 
1. Ja cię pocałuję 
2. Piosenka na chłodne dni 
3. Taniec połamaniec 

 
3) Wspólne zabawy dzieci z rodzicami przy muzyce. 
4) Poczęstunek. 
5) Pożegnanie. 


