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Nowy Rok w przedszkolu powitaliśmy w zaskakująco niewielkim gronie. 

Długo zastanawialiśmy się nad przyczyną nieobecności kolegów, ale jak się 

później okazało – część Skrzatów leniuchowała jeszcze „poświątecznie”, cześć 

atrakcyjnie spędzała czas np. na nartach, a niektóre Skrzaty leżały chore w 

łóżku.   

Ponieważ zima jeszcze trochę potrwa ☺, 

postanowiliśmy  porozmawiać o tym, jak 

zwierzętom pomóc przetrwać tę porę roku. 

Rozmawialiśmy na temat dokarmiania zwierząt, 

szczególnie tych leśnych. Zastanawialiśmy się, 

które z nich potrzebują naszej pomocy, jakie 

pożywienie powinno się znaleźć w paśniku, a jakie w karmniku. Liczyliśmy 

zwierzątka  zgromadzone przy paśniku i zauważyliśmy, że kiedy jest ich więcej, 

np. 4 lisy, 3 sarny to na końcu wyrazu słyszymy głoskę „y”. Inaczej jest kiedy 

mówimy:  4 liski, lub 3 sarenki, wtedy wyraz kończy się głoską „i”. Wydało 

nam się to trochę zabawne, dlatego później sami układaliśmy sobie podobne 

zagadki . Poza tym: rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące zwierząt, malowaliśmy 

sarenki przy paśniku, ptaszki w karmnikach, sklejaliśmy ptaszki z kolorowych 
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pasków. Ale nie poprzestaliśmy na samym opowiadaniu o pomaganiu 

zwierzętom. Jesteśmy już starsi, więc  postanowiliśmy zrobić coś więcej.  Sami 

przygotowaliśmy prawdziwą ucztę dla ptaszków. 

 Pani przyniosła nam w garnku podgrzany 

smalec, ugotowaną kaszę, siemię lniane, 

słonecznik i  płatki owsiane. Najpierw sporo 

czasu nam zajęło „badanie” każdego składnika, 

a każdy był bardzo inny (lekki, w łupince, 

większy, mniejszy, itd.) Cześć z nich mogliśmy 

skosztować, dlatego słonecznik i kasza gryczana znikały z miseczek jakby do 

sali wpadło stadko wygłodzonych ptaszków. Ostatecznie pani namówiła nas, 

żeby jednak trochę zostawić naszym skrzydlatym 

znajomym, dlatego w jednej misce 

przygotowaliśmy z tych składników „ciasto”, 

które włożyliśmy do szyszek i do plastikowych 

pojemników. Ależ w karmniku będzie uczta!!!  

Ale gdzie ten karmnik??? Zawsze dokarmialiśmy ptaki w parku lub w 

Lasku Miejskim, ale na naszym placu zabaw też przydałby się taka drewniana 

stołówka. Na szczęście z pomocą przyszedł nam tatuś naszego młodszego kolegi 

Klaudka, który jest stolarzem. Czekaliśmy na niego z niecierpliwością umilając 

sobie czas odgadywaniem jakie sprzęty zrobione są z drewna i które z nich 

wykonał stolarz. Tatuś Klaudka przyniósł do sali całe mnóstwo listewek, desek i 

narzędzi w specjalnych skrzynkach (wszystkie pięknie poukładane na swoim 

miejscu). Mierzyliśmy listwy specjalną miarą stolarską, przykładaliśmy 

przymiar i zaznaczaliśmy ołówkiem miejsce przecięcia. Niektórzy z nas, pod 

opieką stolarza, przecinali piłą listewki. Z tym trudnym zadaniem doskonale 

radzili sobie Oskar, Hugon, Dawid a nawet Martynka. Ponieważ karmnik musi 

być wykonany solidnie dlatego wszystkie części musiały zostać sprawdzone 
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poziomicą. To niezwykłe narzędzie zaintrygowało Doriana, który chodząc z 

poziomicą od razu zaczął sprawdzać czy wszystkie meble w sali stoją prosto. 

Tata Klaudka pokazał nam jak działa 

wiertarka, a każdy z nas mógł wypróbować 

działanie wkrętarki. Maksio powkręcał nią 

śruby mocujące dach karmnika a Antoś i 

Oskar pomogli zamocować karmnik na długim 

drągu, żeby umieścić karmnik wysoko nad 

ziemią. Dlaczego? No bo to ma być stołówka 

dla ptaków a nie dla kotów! I nasi skrzydlaci przyjaciele muszą się w niej czuć 

bezpiecznie!  

Rozmawiając o zwierzęcej stołówce, przypomnieliśmy 

sobie jak powinno wyglądać nasze zachowanie przy stole, 

podczas posiłku. Okazało się, że wszyscy doskonale wiemy, że 

trzeba siedzieć prosto, (przecież część z nas chce być 

tancerkami lub sportowcami, dlatego musimy dbać o swój 

kręgosłup), musimy pilnować, żeby nasze widelce nie „tańczyły w powietrzu”, 

bo można zrobić sobie lub komuś krzywdę. Trzeba również pamiętać, aby nie 

rozmawiać zbyt głośno podczas jedzenia, bo pani ma kłopot, żeby usłyszeć kto 

prosi o dokładkę (a jeść to my lubimy ☺), poza tym niektórzy z nas 

rozmawiając, zupełnie zapominają o jedzeniu (a zimny obiad nie smakuje już 

tak samo). Nadal pamiętamy, że jedzenie warzyw i owoców jest bardzo zdrowe! 

Mamy na naszej ścianie tablicę dotyczącą zachowania przy stole, na której pani 

nakleja nam kubeczki lub talerzyki, za zachowanie podczas posiłków. Dyżurni 

również zauważają właściwe zachowanie jedzących Skrzatów, wtedy najczęściej 

dostajemy kompot w kubku, w naszym ulubionym kolorze. 

W drugim tygodniu stycznia dalej zostaliśmy przy temacie zimowym . 

Rozmawialiśmy o zabawach i sportach zimowych. A w zasadzie nie tylko 
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rozmawialiśmy, bo zabawy na śniegu to my 

uwielbiamy i kiedy tylko pogoda nam na to 

pozwalała to wychodziliśmy pobawić się na śniegu. 

Wybraliśmy się również na wyprawę do krainy lodu. 

Najpierw zastanawialiśmy się nad różnymi 

sposobami, jak można się rozgrzać, dlatego 

skakaliśmy i biegaliśmy na przemian – Dorianowi 

bardzo przydały się do tego „turbo dopalacze”. Żeby było wiadomo dokąd 

dokładnie wyruszamy, pani przyniosła nam globus i atlas świata, na których 

odszukaliśmy, gdzie się mieści to miejsce w którym lód nigdy nie znika. Hugo 

od razu nas poinformował, że to Antarktyda, a powtórzenie tej nazwy okazało 

się trudną gimnastyką naszych języków. Spośród różnych obrazków zwierząt 

wybieraliśmy te, które zamieszkują krainę lodu. Zastanawialiśmy się, które 

zwierzęta nigdy się nie spotkają – np. jeż z niedźwiedziem polarnym, czy sowa 

z pingwinem. Ciekawostką było dla nas to, że pingwiny, pomimo tego, że żyją 

w krainie lodu nie spotkają się z niedźwiedziami polarnymi. Dlatego, że jedne 

mieszkają na biegunie południowym a drugie na północnym. Postanowiliśmy to 

sprawdzić - globus, który nam przyniosła pani 

okazał  się bardzo ciekawy, bo zaznaczone były na 

nim  zwierzęta, które zamieszkują krainy 

wiecznego lodu. Znaleźliśmy tam: np. foki, 

niedźwiedzie polarne, pingwiny, morsy. 

Próbowaliśmy przyporządkować podpisy pod 

obrazki, co nam się szybko udało, bo 

próbowaliśmy odgadnąć wyraz znając tylko jego 

pierwszą literkę lub domyślaliśmy się po długości wyrazu. Pingwiny zaprosiły 

nas do zabawy z liczbą 8 – która okazała się bardzo kolorową liczbą.   
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I jak to w styczniu bywa, przy okazji Dnia Babci 

i Dziadka dość dużo rozmawialiśmy o naszych 

ukochanych Dziadkach. Rozmawialiśmy o ich 

wyglądzie, rysowaliśmy ich portrety, opowiadaliśmy o 

rzeczach, które robimy tylko z nimi. Rozmawiając o 

zabawach z dziadkami, poznaliśmy kilka zabaw z ich 

dzieciństwa. Okazało się, że dawno temu nasi 

dziadkowie również bawili się ze swoimi kolegami w ciekawe zabawy. Niektóre 

z nich bardzo nam się spodobały, dlatego teraz sami się w nie chętnie bawimy. 

Dużo radości sprawiło nam przygotowywanie upominków dla naszych babć – a 

to dlatego, że przygotowywaliśmy specjalne igielniki i większość z nas pierwszy 

raz miała okazję szyć coś prawdziwą igłą i nitką. Początkowo pani nam w tym 

pomagała, bo igła jest przecież bardzo kłująca, ale później wystarczała już 

pomoc koleżanek lub szyliśmy całkiem samodzielnie. W rękach chłopców igła 

tańczyła wyjątkowo sprawnie. Dla dziadków przygotowaliśmy kolorowe 

kwiatki, których wycinanie wcale nie było takie łatwe. Ale na naszym parapecie 

przez kilka dni zrobiło się niezwykle wiosennie.   
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Dużą niespodziankę przygotowaliśmy dla naszych kochanych gości, 

którzy przybyli do przedszkola z okazji swojego święta. Wystąpiliśmy w 

strojach cieszyńskich, w jakich niektórzy nasi dziadkowie sami kiedyś 

występowali ( a Dziadek Krzysia występuje w takim stroju nawet do dzisiaj). 

Czuliśmy się w tych strojach, jakby były szyte 

specjalnie dla nas. Panie trochę się martwiły, że występ 

może się nie udać, bo niektóre Skrzaty rozchorowały 

się  przed samym występem. Na szczęście wszystkie 

obecne w tym dniu Skrzaty stanęły na wysokości 

zadania, starając się z całych sił zastąpić nieobecnych 

kolegów.      

Ciekawie bawiliśmy się również rozmawiając o różnych sprzętach i 

urządzeniach technicznych. Próbowaliśmy rozpoznać po odgłosie różne 

urządzenia, zastanawialiśmy się jakie mamy w domu urządzenia i które z nich 

ułatwiają nam pracę, a które z nich uprzyjemniają nam czas. Sami również w 

przedszkolu uprzyjemniliśmy sobie czas, kiedy pani pokazała nam jak pracuje 

radioodtwarzacz. Słuchaliśmy muzyki nagranej na płycie płyty CD, ale 

włączyliśmy sobie również ulubioną stację radiową Majki i wydawało się , że 

tańcom nie będzie końca (aż Elfiki z ogromnym zaciekawieniem zaglądały do 

naszej sali). Sami z kartek, klocków i innych przedmiotów próbowaliśmy 

wyczarować różne maszyny, urządzenia, roboty - niektóre były naprawdę 

skomplikowane.  Złożyliśmy sobie z puzzli  ekran telewizora i bawiliśmy się z 

pierwszą głoską tego wyrazu. Poza tym dużo atrakcji dostarczyło nam światło – 

okazało się, że przy użyciu latarek, lamp a nawet 

słońca można się fantastycznie bawić. 

Zastanawialiśmy się, jak powstaje cień, w jakich 

miejscach można go najczęściej spotkać. 

Próbowaliśmy złapać nasz cień i sami bawiliśmy się 
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w cień naszych kolegów, próbując dokładnie odtworzyć wykonywane przez nich 

ruchy. Nasze ręce tworzyły cienie przedziwnych stworków czy zwierząt. 

Zrobiliśmy sobie nawet teatrzyk cieni – chowaliśmy różne przedmioty za 

parawan i próbowaliśmy odgadnąć ich cienie. Sami również ukrywaliśmy się za 

zasłonką, a zadaniem kolegów było odgadnięcie czyj cień zagląda na nas zza 

zasłonki, ile palców nam pokazuje, czy też jakie ruchy wykonuje. Wszystko to 

możliwe było dzięki latarce i lampce nocnej, które sprawiały, że nawet cień ręki, 

wydawał się bardzo tajemniczy. Słuchając piosenki o „cieniach na suficie” 

staraliśmy się wypatrzeć nawet ten najmniejszy.  Pani opowiadała nam jak 

kiedyś wyglądało oświetlenie, mówiliśmy o pochodniach i ogniskach – które 

oprócz światła dawały także ciepło.  Niektórzy z nas również zrobili swoje 

latarnie, jednak tylko pani mogła zaświecić w nich światło – ponieważ była to 

świeczka. Za to my siedzieliśmy wokół nich ze wstrzymanym oddechem, żeby 

przypadkiem nie zdmuchnąć świeczki. W tak nastrojowej 

atmosferze rozmawialiśmy na temat oświetlenia w naszych 

domach, okazało się, że Krzyś doskonale wie, jak wyglądają 

żarówki energooszczędne i dlaczego powinniśmy ich 

używać. Nawet sami zamieniliśmy się w detektywów i 

sprawdziliśmy, ile takich żarówek mamy w przedszkolu. 

Poznaliśmy również śmieszny wierszyk o „Pstryczku – 

Elektryczku” – który sterczy ze ściany i nie służy do 

zabawy! Postanowiliśmy bardziej zwracać uwagę na 

oszczędzanie prądu, bo czasem zdarzało nam się zostawić 

włączone światło w pustej łazience – w domu również zabawimy się w 

strażników światła!  
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W styczniu do przedszkola trafił 

pewien pies – nie była to żadna 

przytulanka, ani też żaden przybłęda. Pies 

ten trafił do przedszkola dzięki pani Zosi 

– mamusi Anusi, która miała dla nas 

ciekawe propozycje zabaw związanych 

właśnie z tym pieskiem. Okazało się, że 

nazywa się Aarnio i przybył do nas prosto z Zamku. Przez kilka dni był w 

przedszkolu jedną z większych atrakcji. I jak to my – pomysłowe Skrzaty 

odwracając plastikowego psa na wszystkie strony,  szybko zamieniliśmy go w 

zjeżdżalnię, zamek Roszpunki (oczywiście Roszpunką była Pola – która 

wymachując swoim długim warkoczem, przekonywała królewicza Hugona, 

żeby ja ratował), czy trampolinę. Pani Zosia opowiedziała nam troszkę o swoim 

zawodzie, przedstawiła nam zawód projektanta . Opowiadała o tym, że 

przedmioty z których korzystamy na co dzień również  ktoś wcześniej 

zaprojektował. Następnie pani Zosia, nas również zaprosiła do zabawy w 

projektantów – otrzymaliśmy szablony piesków Aarnio, z których próbowaliśmy 

stworzyć najróżniejsze przedmioty. Projekty tworzyliśmy wykorzystując kredki, 

mazaki, papier kolorowy, włóczkę, guziki i wszystko co tylko pomogło nam 

przedstawić nasze pomysły. Końcowe debaty doprowadziły do tego, że  z pieska 

Aarnio stworzyliśmy tron królewski. Był niezbyt wygodny, za to bardzo 

elegancki – na zamku na pewno nie 

jeden król czy królowa chcieliby na 

nim zasiąść. Dlatego ze łzą w oku, 

zgodziliśmy się, aby trafił tak gdzie 

jego miejsce. Podobno mamy się za 

niedługo wybrać na Zamek, żeby 

ponownie spotkać się  z pieskiem 

Aarnio- już nie możemy się doczekać.  
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I tradycyjnie odwiedzili nas goście z Małej Filharmonii – tym razem 

wysłuchaliśmy pięknej muzyki z „Dziadka do orzechów”. Pani wyjaśniła nam o 

czym opowiada ta muzyka, która chwilami była piękna i spokojna, a czasem z 

fortepianu wydobywały się dość niepokojące dźwięki. Kiedy pani powiedziała, 

że muzyka ta pochodzi z baletu, to dziewczynki jedna przez drugą 

przekrzykiwały się, że one również są baletnicami i tancerkami.  

Nasz styczniowy wagonik urodzinowy przyjechał do przedszkola bardzo 

przepełniony – okazało się, że Maksio, Bartuś, Karolek i Dominisia skończyli 5 

urodziny! Poza tym pierwszy raz w przedszkolu świętowaliśmy 6 urodziny – 

były to urodziny Majki! Dla wszystkich solenizantów, poza życzeniami, 

śpiewem, smakołykami najważniejsze było to, czy dostaną nowe książki z 

zadaniami. Niestety,  nowe książki dostaniemy dopiero po wakacjach! 

Czekamy na kolejny miesiąc, który niesie nam wystrzałowa zabawę na 

balu w towarzystwie samego króla zwierząt, poza tym spotkamy się z kotem w 

butach, a może jeszcze ktoś ciekawy zjawi się w przedszkolu??? 
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Śpiewaliśmy piosenki: 

Kiedy babcia była mała 

Kiedy babcia była mała to sukienkę i fartuszek krótki miała. 
Małe nóżki chude rączki i lubiła jeść cukierki oraz pączki. 

Ref. I co , i co , że babcia nam urosła , 
że lat ma trochę więcej niż ja i brat i siostra. 
I co , i co , to ważne że mam babcię ,  
że bardzo kocham ją i śpiewać lubię z nią. 

A gdy dziadek był malutki , to nie nosił adidasów tylko butki. 
Nie miał wąsów ani brody , no i nie chciał jeść marchewki tylko 
lody! 

Ref. I co , i co , że dziadek urósł trochę , 
że lat ma trochę więcej niż dwa plus trzy plus osiem. 
I co , i co , to ważne że mam dziadka , 
że bardzo kocham go i lat mu życzę sto! 

Dawno temu babcia z dziadkiem w piaskownicy się kłócili o łopatkę. 
Dziś na spacer idą sobie , a gdy wrócą ja im kawę dobrą zrobię. 

Ref. I co , i co , że trochę nam urośli , 
że nie są dzieciakami , że ważni z nich dorośli. 
I co , i co , to ważne że są z nami , 
niech żyją długi czas i zawsze lubią nas. 

 

Najdroższy dziadku 

Najdroższy dziadku to jest piosenka,  

którą śpiewają tobie wnuczęta,  

nie o zabawce ani o kwiatku  

to jest piosenka o naszym dziadku.  

 

I. O tym jak idę z dziadkiem do zoo,  

O tym, jak z dziadkiem jest mi wesoło, 

O brodzie dziadka , co śmiesznie kłuje,  

Kiedy się dziadka mocno całuje 
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Najdroższy dziadku to jest piosenka,  

którą śpiewają tobie wnuczęta,  

nie o zabawce ani o kwiatku  

to jest piosenka o naszym dziadku.  

 

II. O tym, jak z dziadkiem na pyszne ciastka  

Jedziemy sobie razem do miasta 

O tym jak idę z dziadkiem na lody 

I na dwie szklanki sodowej wody. 

 

Grozik  

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele, 

nazbierało niewiele, niewiele, bęc! 

 

Przyszedł do niej braciszek, 

połamał jej koszyczek. 

Oj, ty ty, oj ty ty, bis 

za koszyczek zapłać mi. 

 

Zwodzony 

Nie chcę cię, nie chcę cię, 

nie chcę cię znać! 

Chodź do mnie, chodź do mnie 

rączkę mi dać. 

Prawą mi daj, lewą mi daj bis 

i już się na mnie nie gniewaj. 
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 ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW 

 

W pierwszej połowie stycznia kontynuowaliśmy spotkania z tropikalnymi 

zwierzętami – Cookie miał ciekawe pomysły na nowe zabawy,  podczas których 

utrwalaliśmy słownictwo. Na przykład jedną z nich była zabawa pt. „Walking 

through the jungle”[opisana poniżej]. Bardzo spodobała nam się zabawa pt. 

„Animal families”, podczas której każdy z nas zamienił się w ‘jungle animal’, 

ale nie mógł wyjawić  innym tej tajemnicy. Naszym zadaniem było zachowywać 

się w charakterystyczny sposób i odnaleźć zwierzątka z tej samej rodziny. Nasza 

sala przez chwilę zamieniła się w prawdziwą dżunglę i w pierwszej chwili 

myśleliśmy, że będzie to niełatwe zadanie odnaleźć zwierzęta ze swojej rodziny 

w „tłumie” innych zwierząt, ale po chwili z gwaru wyłoniły się pierwsze pary! 

Każdy odnalazł swoją rodzinę☺ 

Pilnie pracowaliśmy też z kartami pracy – bardzo lubimy ten czas przy 

stolikach, gdy musimy rozwiązać jakiś problem, coś uzupełnić, policzyć, 

narysować. Dużo frajdy sprawiło nam też wykonanie masek zwierząt – każdy 

zrobił maskę swojego ulubionego zwierzątka z dżungli. 

W kieszeni Lulu znaleźliśmy nowe karty – były to same pyszności, 

mianowicie: melon, czereśnie, kurczak, kanapki, jogurt oraz napój mleczny 

(milkshake). Yum!Yum! (niam, pychotka) wołał Cookie, gdy tylko zobaczył co 

Lulu przyniósł w swojej kieszeni. Cookie, Densel i Lulu postanowili zrobić 
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piknik. Zaprosili nas na niego – w piosence pt. Picnic song razem z Cookim 

naśladowaliśmy zjadanie tych wszystkich pyszności.  

W lutym będziemy kontynuowali rozpoczętą tematykę pikniku. 

 

 

Walking through the jungle. 

„Walking through the jungle [Udajemy, że idziemy przez dżunglę] 

What do I see? 

A ….     [Tu wypowiadamy nazwę wybranego zwierzęcia, np. a parrot. 

Zadaniem dziecka/dzieci jest naśladować zwierzątko, które usłyszą] 

Looking back at me”. 

NEW WORDS: 

Melon, cherries, chicken, sandwiches, yoghurt, milkshake. 

Recycled:  

Chocolate, ice-cream, cake, apples, bananas, fish.  

Passive: 

Densel, Lulu and Cookie are having a picnic. 

SONG: 

Picnic song 

 


