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 Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu 

umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z 

malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali 

roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres 

gromadzenia zapasów przed zimą. 

 Za jesień klimatyczną przyjmuje się okres roku (następujący po lecie), w 

którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 15 a 5 °C. 

Astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa 

do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli 

północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami daty te wypadają 

dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo 

cofnięte o jeden dzień). Podczas jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest 

krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy 

przybywa. 

 Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte 

o pół roku. Za miesiące jesienne na półkuli północnej uznaje się wrzesień, 

październik i listopad, a na południowej marzec, 

kwiecień i maj. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pora_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Natura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat_umiarkowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lato
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_powietrza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc_jesienna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_zimowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_p%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_p%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/22_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok_przest%C4%99pny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Noc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doba
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Data
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzesie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%BAdziernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Listopad
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marzec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwiecie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maj
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 Okres jesieni wyróżniany na 

podstawie danych klimatycznych lub 

astronomicznych nie przekłada się 

dokładnie na pory roku wyróżniane na 

podstawie fenologii. W Europie 

Środkowej jesień dzielona jest na dwie 

fenologiczne pory roku: wczesną 

jesień (polecie) i pełną jesień (lub po 

prostu jesień). Wczesna jesień to pora, 

w której dojrzewa wiele owoców, przy czym za wskaźnikowe uważane są 

owoce kasztanowca zwyczajnego, derenia świdwy i ligustru pospolitego. W tej 

porze roku pełnię kwitnienia osiąga wrzos. Właściwa jesień to okres 

przechodzenia w spoczynek zimowy drzew, objawiający się żółknięciem liści. 

Za kluczowe uważane są tu kasztanowiec 

zwyczajny i brzoza brodawkowata. 

Jeszcze w trakcie jesieni liście tej 

ostatniej osiągają również pełnię 

opadania. Fenologiczna jesień kończy się 

z nadejściem zimy, tj. okresu 

występowania mrozu. Przedzimie to 

klimatyczny etap przejściowy 

poprzedzający zimę. 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fenologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wczesna_jesie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wczesna_jesie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polecie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztanowiec_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dere%C5%84_%C5%9Bwidwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ligustr_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrzos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza_brodawkowata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedzimie
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 Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed zimą, a 

najgrubsze części zielone roślin ulegają zdrewnieniu. Rośliny wieloletnie 

gromadzą substancje zapasowe w korzeniach, a jednoroczne usychają, starając 

się przedtem różnymi metodami doprowadzić do rozproszenia nasion. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87
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 Na przełomie lata i jesieni część zwierząt przenosi się do cieplejszych 

stref klimatycznych. Obserwować można przeloty ptaków, takich jak bociany, 

żurawie, kaczki. 

 Płazy i gady zakopują się głęboko pod ziemią i zapadają w „odrętwienie” 

– zimowy sen hibernację. U wszystkich ssaków zimą pojawia się cieplejsze, 

gęstsze futro. Zimą jest jaśniejsze, aby zwierzęta były mniej widoczne w 

ośnieżonym otoczeniu. Zwierzęta przed zimą intensywnie żerują i przybierają na 

wadze (borsuk, dzik, niedźwiedź). Inne gromadzą zapasy żywności w 

„spiżarkach” (chomik bóbr i wiewiórka ). Wiewiórka potrafi suszyć grzybki. 

Jeszcze inne przygotowują się do zimy poprzez urządzenie sobie ciepłego 

miejsca z suchymi liśćmi, w którym zapadają w zimowy sen – borsuk i jeż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bociany_%28ptaki%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBurawie_%28ptaki%29
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 Obrazem kojarzonym z tą porą roku jest „Jesieo” włoskiego malarza 

manierystycznego Giuseppe Arcimboldo z 1573 roku, przedstawiający portret 

złożony z martwej natury z jesiennych warzyw i grzybów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Manieryzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwa_natura
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Dwa wiatry  

Jeden wiatr - w polu wiał,  

drugi wiatr - w sadzie grał:  

Cichuteńko, leciuteńko,  

liście pieścił i szeleścił,  

mdlał...  

 

Jeden wiatr – pędziwiatr!  

Fiknął kozła, plackiem spadł,  

skoczył, zawiał, zaszybował,  

świdrem w górę zakołował  

i przewrócił się, i wpadł  

na szumiący senny sad,  

gdzie cichutko i leciutko  

liście pieścił i szeleścił  

drugi wiatr...  

 

Sfrunął śniegiem z wiśni kwiat,  

parsknął śmiechem cały sad,  

wziął wiatr brata za kamrata,  

teraz z nim po polu lata,  

gonią obaj chmury, ptaki,  

 

mkną, wplątują się w wiatraki,  

głupkowate mylą śmigi,  

w prawo, w lewo, świst, podrygi,  

dmą płucami ile sił,  

łobuzują, pal je licho!...  

 

A w sadzie cicho, cicho... 

Julian Tuwim 

 

http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/w%C5%82adys%C5%82aw-broniewski/
http://dzieci.epapa.pl/wiersze/author/julian-tuwim/
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Antonio Vivaldi stworzył cykl concerti grossi "Pory Roku", z których trzeci – 

Jesień – przedstawia muzycznie opadanie liści, zawieję i słotę późnojesienną. 

Jest to jeden z wczesnych przykładów muzyki ilustracyjnej, której towarzyszy 

wierszowany opis literacki. A dla dieci:  

 

PANI JESIEŃ: 

1. Wszyscy ludzie mówią 

że jesień jest smutna 

A ja wcale się nie zgadzam z tym 

Jesień jest wesoła echo za nią woła 

Pełno przed nią złotych drzew 

 

Ref. Pani jesień do nas przyszła 

i wesoło śpiewa nam  

strój jej zdobią złote liście 

na bębenku dla niej gram 

 

2. Odlatują ptaki i spadają liście, 

Ja w zeszycie też mam fajny liść 

jesieni śpiewać mogłabym tu długo  

Ale do przedszkola muszę iść. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Vivaldi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Concerti_grossi
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Muzyka_ilustracyjna&action=edit&redlink=1
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Po pierwsze 

Leśne powietrze jest wyjątkowo czyste. Rośliny wykazują działanie 

antyseptyczne, dzięki temu powietrze w lesie jest praktycznie wolne od 

zanieczyszczeń. Podczas spaceru na świeżym powietrzu dotleniamy organizm, 

inhalujemy i odkażamy drogi oddechowe. W lesie nie ma wydmuchiwanych 

ciągle przez ludzi mikrobów, przez co otoczenie jest czyste mikrobiologicznie. 

Niektórzy twierdzą, że tuląc się do drzew korzystamy z ich magicznych mocy i 

zyskujemy pozytywną energię, dlatego nie zapomnijcie przytulić się do jednego 

z nich, zanim wyjdziecie z lasu. 

Po drugie 

Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu poprawia samopoczucie. Wracając z 

lasu czujemy się odprężeni i szczęśliwi. Co ciekawe, podczas godziny spaceru 

spalamy aż 200 kalorii (to szczególnie ważne dla Mam dbających o linię) 

wzmacniając przy tym układ krwionośny i mięśniowy. 

Jeśli dzieciom nudzi się spacerowanie, możecie robić krótkie postoje, na których 

będziecie wykonywać proste ćwiczenia fizyczne. Starszakom polecamy biegi po 

lesie lub rodzinne, rowerowe wycieczki. Aktywny wypoczynek wpływa 

pozytywnie na cały organizm. 
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Po trzecie 

Spacer po lesie wzmacnia odporność organizmu. Wszystko za sprawą jonizacji 

powietrza. Trzeba tutaj zaznaczyć, że takie właściwości mają szczególnie 

rośliny iglaste. Jonizacja wpływa pozytywnie na układ odpornościowy, krążenia 

i nerwowy. Sprawdza się przy leczeniu alergii i... poprawia nastrój. 

Dodatkowo w lesie jest mnóstwo olejków eterycznych. Sosnowy działa 

bakteriobójczo i wykrztuśnie. Stymuluje pracę układu krążenia i udrażnia drogi 

oddechowe. Świerkowy uspokaja. Ma działanie przeciwwirusowe i wykrztuśne. 

Można powiedzieć, że spacer po lesie to naturalny lek na przeziębienie, dlatego 

w okresie jesienno zimowym za każdym razem zabieram do domu kilka gałązek 

sosnowych i razem z dziećmi wdychamy ich niezwykłe aromaty. 

Po czwarte 

Wycieczka do lasu to wspaniała przygoda dla dziecka. Kształtujemy w ten 

sposób ich wrażliwość i szacunek do przyrody. Na spacery do lasu chodzćmy z 

dziećmi regularnie. Dzięki temu możemy wspólnie obserwować jak rozwija się 

przyroda w zależności od pory roku. 

Pokaż swojemu dziecku rośliny i leśne zwierzątka. Uwierz, że obserwacja 

mrowiska może zająć szkraba na naprawdę długo. Ze starszakiem możesz 

zbierać różne rośliny i po powrocie z wycieczki wspólnie poszukać ich nazw w 

atlasie przyrodniczym, a później zasuszyć i wklejać do specjalnego, 

własnoręcznie wykonanego albumu. 

Do lasu weźcie ze sobą koniecznie aparat fotograficzny i uwieczniajcie radosne 

chwile. Może spotkacie podczas spaceru jakiegoś lisa lub jeża? Takie zdjęcie to 

będzie wspaniała pamiątka. 
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Po piąte i najważniejsze 

Oprócz właściwości zdrowotnych spacer po lesie to prosty, ale niezwykle 

ciekawy pomysł na wzmocnienie rodzinnych więzi. Poza tym ucząc i bawiąc się 

budujemy pozytywne relacje. Nie ma nic piękniejszego, niż wspólnie spędzony 

czas z dziećmi. 

 

Planując wypad do lasu, pamiętaj o kilku ważnych rzeczach: 

- Załóż maluchowi wygodne obuwie, ubranie odpowiednie do panującej pogody 

oraz czapeczkę, która będzie chronić głowę przed owadami. Wybierz strój w 

stonowanych kolorach. Jaskrawe przyciągają uwagę owadów. 

- Zabierz ze sobą płaszcz przeciwdeszczowy – parasolka w lesie to zbędny 

gadżet. 

- Koniecznie zaopatrz się w środki przeciw komarom i kleszczom. 

- Naładuj telefon komórkowy, nigdy nie wiadomo czy Ci się nie przyda. 

- Zabierz jakieś przekąski i coś do picia. Spacer na świeżym powietrzu wzmaga 

apetyt. 
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Bukiet z kwiatów 

 

będzie oglądać liście, Stworzyć bukiet z liści, zebranych w lesie. Dziecko 

dotykać ich, a rodzic może podpowiadać, czy liść jest duży czy mały oraz jaki 

ma kolor. Wykonany bukiet możemy włożyć w domu do wazony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbieranie skarbów 

 

Zbierajcie skarby, które znajdują się w lesie. Poproś dziecko: „podaj mi 

szyszkę”, „przynieść mi kamyczek” dzięki temu dziecko będzie musiało 

rozpoznawać przedmioty o które prosisz.  Dziecko może również samo zbierać 

przedmioty, które go interesują. Po przyjściu do domu wspólnie możecie 

segregować przyniesione dary, układać z nich kompozycje, obrazki, omówić 

czym się różnią, określić kolor i kształt, wielkość, policzyć czy na stworzyć 

zabawne postacie.  
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Worek sensoryczny 

 

Przed wyjściem na spacer uszyj worek, do którego pozbierajcie wraz z 

dzieckiem dary znalezione w lesie. Po powrocie do domu zaszyj worek (upewnij 

się że robisz to na tyle dokładnie, by się nie rozpruł podczas zabawy). Worek 

dziecko będzie mogło dotykać, rzucać nim, rozpoznawać znajdujące się w nim 

przedmioty, grzechotać, czy po prostu użyć go do wspólnej zabawy. 

 

Jesienny obraz 

 

Pozbierajcie z dzieckiem liście różnego kształtu i wielkości. Po przyjściu do 

domu umyj i osusz liście. Przygotuj farby paluszkowe, klej, duże białe kartki 

oraz folię, aby zabezpieczyć podłogę. Nabierając farbę na palce, pomalujcie 

liście. Kiedy wyschną, przyklejcie je do kartki. W ten sposób powstanie jesienny 

kolaż, który możecie gdzieś powiesić lub podarować komuś bliskiemu.  

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa badawcza w wyścigi 

 

Wspólnie z dzieckiem możecie zorganizować wyścigi na poszukiwanie różnych 

darów jesieni. Przygotuj wcześniej rysunki liści, kasztanów, żołędzi itd. na 

karteczkach. Podzielcie się na grupy mam z dzieckiem kontra tata i ścigajcie się 

kto szybciej znajdzie przedmioty znajdujące się na kartkach. Wygrywa drużyna, 

która  szybciej odnajdzie wszystkie .  
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Sosna zwyczajna 

Najczęściej spotykanym  w naszych lasach 

drzewem jest sosna. W żadnym innym miejscu  

na całym świecie jeden gatunek drzewa 

nie zajmuje tak dominującej pozycji  

 w składzie lasów.  

 

Jak wygląda sosna? 

Sosna potrafi dostosowywać się do każdych warunków, ale najbardziej lubi 

gleby piaszczyste. Potrzebuje dużo światła.  

 

 

 

 

 

 

Sosna rosnąca wśród innych drzew ma 

małą koronę.        Sosna rosnąca samotnie tworzy  

         malowniczą koronę. 

 

 

 

 

 

  Sylwetka sosny

 

Gałązka i szyszka 
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Naj… Naj… 

Najgrubszą w Polsce sosnę zwyczajną nazwano 

Waligórą. Rośnie w okolicy Sulechowa. Ma 

około 100 lat. Wykształciła 8 konarów. 

Obwód jej pnia wynosi 620 centymetrów,  

a wysokość – 17 metrów. 

 

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że… 

Sosna zwyczajna ma korzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi. 

Wydziela do atmosfery substancje lotne (fitoncydy), które mają właściwości 

odkażające i bakteriobójcze. Od dawna jest znany dodatni wpływ lasów 

iglastych na ludzi chorujących na drogi oddechowe. W miejscach gdzie rosną 

buduje się sanatoria. 

 

 

Zapamiętaj! 

Monokulturą nazywa się drzewostan złożony z drzew tylko jednego gatunku. W 

Polsce najwięcej jest monokultur sosnowych. Są one mało odporne na niektóre 

czynniki, zwłaszcza choroby, toteż obecnie przebudowuje się je, dosadzając 

drzewa liściaste.  
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Las tworzą różne rośliny 

Las nie składa się z samych drzew. W polskich lasach występują trzy 

podstawowe formy roślin: drzewa, krzewy i rośliny zielne. Różnią się długością 

życia i sposobem zimowania. 

 

Cechy roślin leśnych 

Rośliny zielne są małe i jesienią 

większość z nich usycha – zanikają 

zupełnie. 

Krzewy nie osiągają dużych 

rozmiarów. Nie mają pnia, lecz 

rozgałęziają się zazwyczaj już od 

powierzchni ziemi. 

Drzewa są dużymi roślinami. Ich 

część nadziemna jest wyraźnie 

zróżnicowana na pień i koronę.  

 

Naj… Naj…. 

Największym w lesie są drzewa. Najwyższym drzewami w Polsce są jodły: 

osiągają około 50 metrów wysokości. 

 

Zapamiętaj! 

W lesie w którym występują różne formy roślin, można rozróżnić kilka warstw: 

drzewa, podszyt (krzewy i młode drzewa), runo (rośliny zielne, grzyby, 

borówki) i ściółkę (opadłe liście, gałązki, nasiona). 
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Grzyby w lesie są ważne 

Grzyby można spotkać w lesie na 

każdym kroku, przez cały rok. Jedne 

rosną na szczątkach roślin i zwierząt. 

Inne żyją kosztem innych organizmów – 

roślin, zwierząt, a nawet innych 

grzybów.  

 

Czy wiesz, że… 

Grzyby przez wiele lat zaliczano do 

królestwa roślin. Później naukowcy na 

podstawie badań uznali, że są bardziej 

podobne do zwierząt, ale od nich 

również się różnią. Obecnie grzyby 

tworzą odrębne królestwo. 

 

Zapamiętaj! 

Grzyby odgrywają w lesie bardzo ważną 

rolę. Biorą udział w gniciu i butwieniu 

resztek roślinnych i zwierzęcych. Ma to 

dla lasu ogromne znaczenie. Zapobiega 

gromadzeniu się liści, gałązek, nasion, 

szyszek itp. Bez „pracy” grzybów las 

byłby składowiskiem martwych roślin i 

zwierząt 
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W lesie mieszkają różne zwierzęta 

W lesie żyje dużo różnych zwierząt. Jest on dla nich dobrym środowiskiem 

życia z powodu charakterystycznego mikroklimatu, piętrowej budowy oraz 

obfitości rozmaitych pokarmów. 

 

 

Czy wiesz, że…. 

Nie wszystkie zwierzęta leśne spędzają w lesie całe życie. 

Na przykład myszołów w lesie wysiaduje jaja i 

  wychowuje pisklęta, lecz żeruje na otwartej przestrzeni.

 

Naj… Naj… 

Najliczniejszą grupą zwierząt w lesie są owady 

 

Zapamiętaj!  

Każdy, nawet najmłodszy Gość lasu może przyczynić się do ochrony zwierząt. 

Należy po prostu postępować tak, aby im nie szkodzić: nie hałasować, nie 

niszczyć gniazd i mrowisk, nie spuszczać psa ze smyczy.  
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Mieszkańcy lasu 
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Kto chroni las? 

Leśnicy, chcąc zachować trwałość lasu, pracują nad utrzymaniem lub poprawą 

warunków życia nie tylko roślin, ale i zwierząt, szczególną uwagę zwracają na 

zwierzęta chronione, zagrożone oraz uważane za pożyteczne, na przykład 

mrówki i inne owady drapieżne, płazy, gady, ptaki, nietoperze i inne ssaki. 

 

Kto jeszcze chroni las? 

Sprzymierzeńcami leśników w ochronie lasu są także ptaki owadożerne, np. 

sikory, ryjówki czy jeże. Leśnicy chronią te zwierzęta i stwarzają im korzystne 

warunki do życia oraz rozmnażania, zwłaszcza zwłaszcza na terenach 

szczególnie zagrożonych 

 

Czy wiesz, że…. 

Płazy i gady, zjadając owady, również regulują ich liczebność. Ze względu na to 

leśnicy starają się z pomocą racjonalnej gospodarki leśnej zwiększać liczbę 

miejsc ich bytowania, zwłaszcza na siedliskach ubogich i suchych. 

Dziki, szukając pokarmu, ryją ziemię. Przy okazji spulchniają glebę i mieszają 

ją ze ściółką, a ponadto zjadają pędraki, ograniczając liczbę szkodliwych 

owadów w lesie, są więc pożyteczne.  

 

Naj… Naj…  

Jeden nietoperz może upolować nocą nawet 3 tysiące komarów!  
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Funkcje lasów 

Lasy są dla ludzi bezcenne. Spełniają wiele funkcji i niczym nie można ich 

zastąpić. Tych funkcji jest tak dużo, że dla ułatwienia podzielono je na dwie 

grupy: funkcje produkcyjne  i funkcje pozaprodukcyjne. 

 

Jedną z funkcji produkcyjnych       Do funkcji pozaprodukcyjnych  należy 

to pozyskiwanie drewna.        na przykład rekreacja. 

 

Czy wiesz, że… 

Leśnicy już dawno przestali patrzeć na las jak na fabrykę drewna. Dziś 

wiadomo, że tak zwane funkcje  pozaprodukcyjne lasu są o wiele ważniejsze niż 

produkcja surowca drzewnego. 

 

Drewno, było, jest i będzie ważnym celem działalności leśników. Jest to 

produkcja czysta – drewno powstaje z wykorzystania energii Słońca i 

pierwiastków krążących w przyrodzie. To jednak nie wszystko. Produkcja 

drewna jest w pełni odnawialna. Te cechy czynią drewno towarzyszem niemal 

doskonałym.  



27 
 

 

Krasnale z szyszek 

 

Jeż z masy solnej 

Przepis na masę solną jest bardzo prosty, wystarczy zmieszać ze sobą: 1 

szklankę mąki, 1 szklankę soli, 1/2 szklanki wody. Z połączenia składników 

powstaje idealna do formowania masa. 
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Kasztanki 

 

 

 

Sowa z pieczątek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolorowe drzewo z płatków kosmetycznych 
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