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    W Nowy Rok weszliśmy żwawym krokiem i w świetnych humorach, 
gdyż czekały nas, jak się później okazało niezapomniane chwile. W 
pierwszym tygodniu stycznia rozmawialiśmy na temat naszych 
małych przyjaciół ptaszków i innych zwierząt, którym tak trudno 
przetrwać zimę. Teraz już wiemy jak ważne jest 
dokarmianie zwierząt, szczególnie o tej porze 
roku. Wysłuchaliśmy wierszyka „Przy karmniku”, 
ilustrowanego sylwetami i udało nam się umieścić 
ptaszki nad, pod, w karmniku. Nie zabrakło 
również opowiadania „Zimowi przyjaciele”, które  
nas bardzo zainteresowało. Wykonaliśmy także 
ciekawą pracę plastyczną, naklejając na kartkę 
pomalowaną na niebiesko  karmnik, a w nim 
ptaszki z kółek. Potrafimy nawet nazwać niektóre 
z nich. Jednym z bardziej znanych nam, jest 
wróbelek, o którym śpiewaliśmy piosenkę i bawiliśmy się w jej rytmie.  
Wiemy też że ptasia stołówka to karmnik, nawet przeliczaliśmy domki 
ptaszków  próbując określić, który z nich jest niebieski, zielony, 
pomarańczowy i brązowy. Kolejna praca plastyczna polegała na 
wyklejeniu sylwety ptaszka kuleczkami z plasteliny i poszło nam to 
całkiem sprawnie. 

    Temat który okazał nam się szczególnie bliski i zajął aż dwa 
tygodnie,  dotyczył naszych babć i dziadków. Rozpoczęliśmy go od 
wysłuchania opowiadania „Moja rodzina”, nazywając jej 
poszczególnych członków. Trwały też przygotowania do ważnej 
uroczystości, jaką był „Dzień Babci i Dziadka”, dlatego też uczyliśmy 
się piosenki „Najdroższy dziadku” i „Serce babci”, oraz wesołą 
piosenkę „Popatrzcie na jamniczka”, którą często śpiewała z nami 
pani Magda. Udało nam się również wykonać zaproszenia dla naszych 
bliskich. Nie zabrakło też wesołych zabaw przy piosence „Nasza 
babcia”. Oprócz zajęć muzycznych, wysłuchaliśmy także opowiadania 
o przysmakach dla babci i dziadka, na podstawie którego układaliśmy 
historyjkę obrazkową. Z  okazji ich święta, wykonaliśmy dla naszych 
bliskich drobne upominki. Dla babci obrazek z  pięknymi kwiatami, a 
dla dziadka ozdobiliśmy krawat, według własnego pomysłu.  



Oczekując tego ważnego dnia utrwalaliśmy nasz program artystyczny, 
gdyż bardzo nam zależało żeby się dobrze zaprezentować.  

Odgadywaliśmy zagadki 
słowne i rysowaliśmy też 
portrety babć i dziadków. 
Wreszcie nadszedł długo 
wyczekiwany dzień. 
Podekscytowani i troszkę 
stremowani 
wyrecytowaliśmy wierszyki i 
zaśpiewaliśmy piosenki dla 
naszych gości. Widać było że 
babciom i dziadkom bardzo 

podobał się nasz występ. Miło też zaskoczyliśmy ich wykonanymi 
przez siebie upominkami. Dziadkowie nawet założyli nasze krawaty, 
w których prezentowali się świetnie. 
Od babć i dziadków dostaliśmy 
pyszne wafelki, za które bardzo 
dziękujemy. Mogliśmy skosztować 
też piernika, który upiekła mama 
Maksia i bardzo nam smakował.  
Jeszcze długo wspominaliśmy tę miłą 
uroczystość, często rozmawiając na 
jej temat i kolorując obrazki 
przedstawiające babcię i dziadka. 
Improwizowaliśmy też ruchem 
piosenkę „Kłótnia o dziadka”. Pani 
przeczytała nam pouczające 
opowiadanie „Pomagamy starszym”, które uświadomiło nam jak 
ważne jest wspieranie i  pomaganie osobom starszym. Wzięliśmy też 
udział w zabawach artykulacyjnych i słuchowych „Przyjęcie u babci 
Weroniki”. 

     Interesującym zagadnieniem okazał się również  karnawał. 
Opowiadaliśmy naszej pani za kogo chcemy być przebrani na balu. 
Udało nam się również rozpoznać, za kogo przebrane są dzieci na 



obrazkach. Z wielką niecierpliwością oczekiwaliśmy tego ważnego 
dnia czyli balu przebierańców w przedszkolu. Każdy z nas 
przygotowany miał pomysłowy strój na tę okazję. W dzień balu  
byliśmy bardzo zaintrygowani, bo do końca nie wiedzieliśmy jakie 
niespodzianki nas czekają.  Każdy  zaprezentował swój 
niepowtarzalny strój. Nawet panie nie zapomniały o przebraniu. 

Nasza sala zamieniła się w prawdziwą karnawałową salę balową, 
ozdobioną pięknymi girlandami i kolorowymi balonami.  Z racji tego 
że bal odbył się pod hasłem „W krainie bajek”, nie zabrakło zagadek i 
zabaw związanych z różnymi dobrze znanymi nam bajkami. Były też 
pląsy przy piosenkach, a najbardziej podobał nam się taniec z 
bańkami mydlanymi, które wypuszczane były ze specjalnego 
urządzenia. Ten dzień był pełen wrażeń, dlatego też  po 
karnawałowym zabawach, szybciutko usnęliśmy na leżaczkach. 
Następnego dnia dzieliliśmy się wrażeniami z balu. Jak co miesiąc 
odwiedzili nas goście z „Małej Filharmonii”. Tym razem 
zaprezentowali nam instrument dęty – saksofon. Z uwagą słuchaliśmy 
gry na tym ciekawym instrumencie,  rozróżniając dźwięki wysokie i 
niskie. Utrwalaliśmy tez poznane wcześniej nutki.   



W atmosferze karnawałowej nauczyliśmy się piosenki „Bal 
baloników”, tańcząc przy niej oczywiście  z balonami. Były tez inne 
zabawy ruchowe przy użyciu tego typu 
rekwizytów. Taniec i zabawy ruchowe z balonami 
sprawiły nam wiele radości i z wielką ochotą sami 
wykonaliśmy własnego balonika z papieru, 
malując go farbami lub korkiem maczanym w 
farbie. Do tej pory nasze prace zdobią ścianę, a 
rodzice mogą je podziwiać. Poznaliśmy też różne 
karnawałowe dekoracje,  słuchając opowiadania 

„Serpentyny  i baloniki”. Potrafimy  
nawet podać ich nazwy. Jednym z 
trudniejszych dla nas, było słowo 
serpentyny. Porównywaliśmy nawet ich długości, 
określając które z nich są najkrótsze, a które najdłuższe. 
Udało nam się jeszcze raz pobawić balonikami, tym 
razem przy muzyce z opery „Czarodziejski flet”. Tak oto 
minął niezapomniany miesiąc styczeń w grupie 
Krasnoludków.  

    Chcieliśmy serdecznie podziękować mamie Filipa B. za 
przyniesienie pięknych dekoracji na bal karnawałowy oraz babci Igi za 
ciekawe plansze i kawałki materiału. Dziękujemy również mamie 
Maksia za upieczenie pysznego piernika na „Dzień Babci i Dziadka” 
oraz babciom i dziadkom za słodkie wafelki. 

 

 

 

 

 

 

 



Poznaliśmy następujące piosenki 

„Szary nasz przyjaciel”  

1. Wiadomo, że wróbelek 

          jest naszym przyjacielem, 

         pod oknami wciąż przed nami 

         jest o jeden krok. 

      Ref.: Skok, skok, skok, skok, 

                do przodu albo w bok. 

                Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

                świergocze cały rok. 

2. Nie leci w obce kraje, 

          na zimę tu zostaje, 

         chociaż głodno, chociaż chłodno, 

         mróz i śnieg i mrok. 

      Ref.: Skok, skok, skok, skok, 

              do przodu albo w bok. 

               Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, 

               świergocze cały rok.  

 

„Popatrzcie ma jamniczka”  

1. Popatrzcie na jamniczka! Wyturlał się z koszyczka, 

         zaczaił się na babcię i porwał babci kapcie. 

     Ref. A jak spał, a jak spał taką grzeczna minę miał. (2x) 

2.   A teraz gdzieś ucieka i szczeka, szczeka, szczeka. 



           Łapiemy więc jamniczka, niech wraca do koszyczka! 

     Ref. A jak spał, a jak spał taką grzeczna minę miał. (2x) 

3. Pod stołem jest koszyczek, w koszyczku śpi jamniczek. 

         Jamniczek sobie śpi, jak się zbudzi będzie zły! 

„Serce babci”  

1. Kto bajki opowiada,  

         kto często z nami jest. 

         Do snu długo układa,  

        zaśpiewa jeśli chcesz? 

      Ref.: Nasza babcia serce ma,  

               takie duże, że aż dwa. 

               Zawsze ono przy nas jest,  

               przecież o tym wiesz. 

2. Cierpliwie wytłumaczy,  

          gdy nie rozumiesz, że: 

         6 dodać 3 i 1,  

         to 10 równa się. 

       Ref.: Nasza babcia serce ma,  

               takie duże, że aż dwa. 

               Zawsze ono przy nas jest,  

               przecież o tym wiesz. 

3. A gdy nasi rodzice,  

        znów muszą z domu wyjść. 

       To pewnie nasza babcia  



       powinna zaraz przyjść. 

     Ref.: Nasza babcia serce ma,  

               takie duże, że aż dwa. 

               Zawsze ono przy nas jest,  

               przecież o tym wiesz. 

„Najdroższy dziadku" 

   Ref.: Najdroższy dziadku to jest piosenka,  

            którą śpiewają tobie wnuczęta.     

            Nie o zabawce ani o kwiatku,  

            to jest piosenka o naszym dziadku. 

1. 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. 

    Ref.: Najdroższy dziadku to jest piosenka,  

             którą śpiewają tobie wnuczęta.     

             Nie o zabawce ani o kwiatku, 

             to jest piosenka o naszym dziadku. 

2. 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. 

      Ref.: Najdroższy dziadku to jest piosenka,  



               którą śpiewają tobie wnuczęta.     

              Nie o zabawce ani o kwiatku, 

             to jest piosenka o naszym dziadku. 

„Bal baloników”  

1. Był sobie raz balonik 

         Niebieski w kropki złote 

        Nie umiał wcale latać 

        Choć wielką miał ochotę 

2. Aż przyszła noc gwiaździsta 

         Noc tańca i muzyki 

        Tej nocy sam karnawał 

        Rozdawał baloniki 

 

Nauczyliśmy się następujących wierszyków 

          „Witajcie drogie babcie i dziadkowie”  

           Witajcie, witajcie, 

 drogie babcie i dziadkowie. 

 Bardzo się cieszymy,  

 żeście tu przybyli. 

 

 Jak nie wyjdzie znakomicie.  

 Przedszkolakom wybaczycie. 

 Teraz pięknie się kłaniamy, 

 do słuchania zapraszamy 



„Dzi ś dla babci”  

                  Dziś dla babci słońce mamy  

               i całuski dla dziadziusia.  

               Dziś życzenia wnuczek składa 

               i piosenki śpiewa wnusia. 

 

W W W W styczniustyczniustyczniustyczniu    

na zajęciachna zajęciachna zajęciachna zajęciach    

z języka angielskiegoz języka angielskiegoz języka angielskiegoz języka angielskiego    

uuuu    Krasnali:Krasnali:Krasnali:Krasnali:    

 

          W tym niezwykle mroźnym, ale i bogatym w wydarzenia miesiącu 

poznaliśmy kolejną zabawkę: traintraintraintrain oraz kolejny kolor: red. red. red. red. Nauczyliśmy się 

liczyć do 3333. Potrafimy wskazać i powiedzieć, który przedmiot jest bigbigbigbig, a który 

littlelittlelittlelittle. Utrwaliliśmy również słownictwo z poprzednich rozdziałów. Także 

znamy i posługujemy się konstrukcją zdaniową TTTThis is …his is …his is …his is …    

Zaczęliśmy także poznawać nazwy ubrań naszego ulubionego kotka – hat, hat, hat, hat, 

shoes, trousers. shoes, trousers. shoes, trousers. shoes, trousers.     

Poznaliśmy piosenkę: 

„„„„Big red trainBig red trainBig red trainBig red train””””    

/Jump, jump,    on the big red train./ x3 

Chuffa, chuffa, choo, choo.    

 



/One, two, choo,/ x3 

Chuffa, chuffa, choo, choo. 

 

/Wave your hands,  

on the big red train./ x3 

Chuffa, chuffa, choo, choo. 

 

/One, two, choo,/ x3 

Chuffa, chuffa, choo, choo. 

 

 

 

 


