
Polska Złota Jesień  



JESIEŃ 

Przynosi deszcze, szarugi, 

Dzień krótki a wieczór długi. 

Perkoza wysyła za morze, 

a jeża usypia w norze. 





 Początek Jesieni  



JESIEŃ 
• Jesienią na dworze robi się coraz chłodniej, a dni są krótsze 

• Nadchodzą deszcze i wietrzne dni 

• W ogrodach trwa zbiór warzyw 

• Sadownicy rozpoczynają zbiór owoców z których robione są rozmaite przetwory 

• Lasy są pełne grzybów 

• Ogrody, pola, łąki i las stopniowo pustoszeją i cichną 

• Jesienne miesiące to wrzesień, pazdziernik, listopad 

• Zwierzęta zaczynają gromadzić zapasy na zimę 

• Ptaki przygotowują się do odlotu do ciepłych krajów 

• Na drzewach widzimy kasztany, żołędzie i dojrzałe owoce jarzębiny 

• Wokół jest bardzo dużo kolorowych liści spadających z drzew 

 



KOLORY JESIENI  



Czy wiesz dlaczego jesienią liście zmieniają kolor 
 z zielonego na pomarańczowy lub brązowy?  

 

Dzieje się tak za sprawą ograniczonego dostępu słońca.Większość jesiennych barw liści jest w 

nich już w lecie , choć są wtedy niewidoczne.  Gdy dzień staje się krótszy, zanika produkcja 

chlorofilu, czyli barwnika który odpowiedzialny jest za kolor zielony – dlatego liście żółkną. 

 

Chlorofil rozkłada się i widoczne stają się inne barwniki 

m.in.: karoten. Jest to barwnik pomarańczowy znany z 

marchewki , papryki czy dyni.  



JESIENNE DARY LASU 
 
 

Najbardziej popularne są grzyby i jagody.  

Niemniejszą wartość mają jednak inne owoce, jak jeżyna, 
żurawina, jarzębina, czarny bez,                                              

dzika róża czy orzechy leszczyny.  

Są to produkty w pełni naturalne i zdrowe,                               
a dodatkowo dostępne dla każdego. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRZYBY  









 
JESIENNE DRZEWA 

 
W słoneczne dni można brodzić po kolorowych liściach. 

Pod drzewami znajdziemy rożne owoce i nasiona. 

 
 
 
 





Żołędzie pod dębem 



 
Kasztany pod kasztanowcem  



Korale jarzębiny pod jarząbem 



JESIENNE DARY Z SADU 

 

Sadownicy rozpoczynają zbiór owoców.  

Najzdrowsze są owoce zerwane prosto z drzewa,  

jednak należy przed jedzeniem zawsze je umyć. 

 

 



JABŁKA 



GRUSZKI 



ŚLIWKI 







Spadają z drzewa żółte, rude            
i czerwone, wiatr je niesie 

wysoko w tę i tamtą stronę.  



LIŚCIE  



W lesie go spotkasz i dziwisz się 
srodze, bo on nosi kapelusz na 

swojej jednej nodze. 



GRZYB 



 

Ma kształt żarówki, lecz wcale 
nie świeci, gdy jest dojrzała, 

zjadają ja dzieci. 



GRUSZKA 



Lubi je każdy chłopak i lubi 
każda dziewczynka. Korale              

z nich są czerwone, to własnie 
jest... 



JARZĘBINA 
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