
DARY PANI JESIENI



JESIEŃ

•,,Bukieciki” Lucyna Krzemieniecka

•

•Posypały się listeczki dookoła,
To już jesień te listeczki

z wiatrem woła:

Opadnijcie moje złote i czerwone,
jestem jesień przyszłam tutaj,

w waszą stronę.

Lecą listki, lecą z klonu i kasztana.
Będą z listków bukieciki

złote dla nas.

Nazbieramy, nastawiamy na stoliku
Tych jesiennych, tych pachnących

bukiecików.



JESIENNE DARY LASU



KASZTANY



ŻOŁĘDZIE



JARZĘBINA



ORZECHY



GRZYBY



Jesień z Panem 

Nauczanką

https://www.youtube.com

/watch?v=Y7KVW3B9YF8



DARY SADU I OGRODU







KRÓLOWA 

JESIENI-

DYNIA



9 faktów na temat dyni

1. Świeża dynia z lokalnych upraw jest dostępna od sierpnia do listopada.

2. Dynia pochodzi z Ameryki Południowej.

3. Dynia jest owocem jagodowym.

4. Istnieje około 800 różnych odmian dyni.

5. Upewnij się podczas zakupu, czy dynia ma ogonek. Zdarza się, że dynie bez ogonków nie nadają się do spożycia.

6. Z pestek dyni można wyprodukować olej. Do wyprodukowania jednego litra oleju z pestek dyni potrzeba 35 dyń.

7. Dynia jest poza tym popularną ozdobą podczas święta Halloween. 

8. W ciemnym miejscu dynie mogą przetrwać nawet kilka tygodni. Jednak po rozkrojeniu można je przechowywać w 
lodówce tylko do 30 dni.

9. Rokrocznie, od września do listopada, w niewielkim mieście Ludwigsburg, organizowana jest wystawa dyń. 
Prezentowane są na niej wykonane z dyni fascynujące dzieła sztuki.



„Już owoców pełen 

kosz”

https://www.youtube.

com/watch?v=2M53de

PmQ8U



JESIENNE PRACE W OGRODZIE





JESIENNE BUŁECZKI 
DYNIOWE

Idealne na jesienne, deszczowe dni ☺

https://slodkoslodka.pl/buleczki-dyniowe-jesienne-liscie-

z-prazonymi-jablkami/



Materiały pozyskane ze źródeł:

• http://www.dietmap.pl/pl/wiedza/artykuly/dietetyczne-dary-jesieni-w-ktorych-powinienes-sie-zakochac

• http://www.przedszkole.bukowno.pl/wiersze.jesienne.htm

• https://podroze.se.pl/swiat/ciekawostki-ze-swiata/jesien-kiedy-zaczyna-sie-kalendarzowa-i-astronomiczna/7266/

• https://www.tapeciarnia.pl/tapeta-zloto-czerwony-jesienny-las-z-porannym-sloncem-we-mgle

• https://stalowezdrowie.pl/kasztanowiec-charakterystyka-zastosowanie-w-lecznictwie-i-w-kosmetyce-

przeciwwskazania/

• https://lovelygarden.pl/kasztanowiec-zwyczajny/

• https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28091%2Czoledzie-naciete-dla-lepszego-kielkowania.html

• https://www.twojapogoda.pl/wiadomosc/2019-10-07/te-drzewa-zachwycaja-nas-kolorami-kazdej-jesieni-okazuje-

sie-ze-sa-szkodnikami-i-nalezy-je-wycinac/

• https://boryslawice.com/pl/p/Jarzebina-czerwona/136

• https://www.podkarpackiesady.pl/jarzebiny/525-jarzebina-jadalna-edulis.html
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• https://www.podkarpackiesady.pl/jarzebiny/525-jarzebina-jadalna-edulis.html

• https://wszystkoojedzeniu.pl/orzechy-laskowe-wartosci-odzywcze-witaminy

• https://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/art,orzechy-wloskie-kalorie-wartosci-odzywcze-

i-ciekawostki.html

• https://podroze.onet.pl/aktualnosci/chodzisz-na-grzyby-ten-apel-popularnej-grzybiarki-jest-do-ciebie/z7zvvcy

• https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-jak-odroznic-grzyby-jadalne-od-trujacych-

sprawdz,nId,5474025#crp_state=1

• https://kreatywnedrukowanie.pl/pl/p/Obraz-Sad-Jesienia/2944

• https://slideplayer.pl/slide/17852911/

• https://www.ipuzzle.pl/pl/puzzle/graj/natura/1452-trzy-kosze-wiklinowe-z-jesiennymi-owocami-i-kwiatami

• https://www.youtube.com/watch?v=2M53dePmQ8U

• https://www.youtube.com/watch?v=Y7KVW3B9YF8

• https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/dynia-wartosci-odzywcze-i-wlasciwosci-lecznicze-

dyni-aa-s3AM-VyZn-bZoL.html

• https://blog.liebherr.com/urzadzenia-chlodnicze/pl/10-faktow-na-temat-dyni-wiedzieliscie-o-tym/

• https://tvs.pl/informacje/co-zrobic-dyni-pomyslcie-sezon-dynie-rozpoczety-przepisy-na-dania-z-dyni/

• https://www.grupatopex.com/weztonawarsztat/ogrodnicy/jak-odpowiednio-zabezpieczyc-ogrod-przed-zima/

• https://damskiesprawy.pl/tag/jesienne-prace-w-ogrodzie
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• http://swiatogrodnika.pl/wczesna-jesien-ogrodzie/

• https://mrowka.com.pl/porady/porada/okrywanie-roslin.html

• https://www.fakt.pl/kobieta/plotki/marcelina-zawadzka-rabie-drewno-pomaga-ojcu-w-rodzinnym-

domu/recq6nn

• https://slodkoslodka.pl/buleczki-dyniowe-jesienne-liscie-z-prazonymi-jablkami/
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