
Co jesienią z dębu spada? 
Co ze smakiem dzik zajada? 



Jaka to głowa, duża, czy 
mała, z zielonych liści 

składa się cała? 



Mieszka wśród lasu, 
orzeszki zjada, 

w dziupli na zimę zapasy składa. 



Spadają z drzewa 
żółte, czerwone, 
wicher je niesie 

w tę i w tę stronę. 



skromnie w lesie stoi, 
nigdy się nie rusza 

i przed nikim nie zdejmuje 
swego kapelusza. 



Kto z was owoce smaczne i 
soczyste zna 

w których nazwie na początku 
znajduje się słówko „ja”? 



Latem w ogrodzie 
wyrósł zielony, 
a zimą w beczce 
leży kiszony. 



Dobra gotowana, 
dobra i surowa. 

Choć nie pomarańcza, 
lecz pomarańczowa.  



Czegoś wstydzi się szalenie, 
a więc chowa się pod ziemię. 

I taka w nim natura, 
że czerwony jest jak...  



Pyszne owoce, 
kto mi podpowie? 
Rosną na gruszy, 
są bardzo zdrowe. 



Choć kolczaste jak jeże, 
każdy do rąk je bierze. 

Odziera z odzienia 
i w koniki zamienia. 



Nie las, nie park, 
choć się zieleni. 

Jabłka, gruszki, śliwki, 
znajdziesz tam na jesieni. 



Spadają jesienią 
z drzewa w twardej skorupie. 

Lubią je dzieci 
i wiewiórka chętnie je chrupie 



Co to za pani w złocie, czerwieni 
sady maluje, liście przemieni. 

A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje 
śnieżna zawieja po niej zostanie? 



Biała niteczka, 
co nic nie zszywa, 

w powietrzu 
leciutko sobie pływa. 



Idę sobie leśną drogą, 
czasem gniewnie tupnę nogą. 
Kolce mam i wzdłuż i wszerz! 

Kto ja jestem? To ja …  



Pękata niczym jabłuszko 
albo podłużna i cienka 

z choinki spada na ziemię, 
a z nią maleńkie ziarenka. 



Gdy świeci słońce, 
stawiasz go w kącie. 

Kiedy deszcz rosi, 
nad głową go nosisz. 



Bez skrzydeł-a jednak lecę, 
nie mam rąk, a jabłka zrywam. 
Nie mam ust-a zgaszę świecę, 
 powiedz, jak ja się nazywam?  



Kropelki wody 
na głowy padają. 

Wszyscy przed nimi, 
pod dach uciekają. 



Jakie obuwie, do tego służy, 
żeby nóg nie moczyć 

nawet w kałuży.  



Na jakim drzewie jesienią 
koraliki się czerwienią?  



Płynie po niebie, 
znasz ją i wiesz, 

że gdy jest ciemna, 
może być deszcz.  



Wyjęty z ziemi - 
szary i brzydki, 

pyszne są z niego 
placki i frytki. 



Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, 
a potem rzewnie się rozpłacze, 

gdzie spadnie łez tych liczba duża, 
tam z wody się zrobi wielka … . 


