
 

 

 

 

 Nowy Rok powitaliśmy pełni nowych pomysłów, planów. Rozpoczęliśmy od 

przywieszenia nowego kalendarza oraz przypomnienia sobie nazw kolejnych miesięcy.   

 W pierwszym tygodniu stycznia mówiliśmy o zabawach zimowych. Wysłuchaliśmy 

piosenki o mrozie i uwierzyć nie mogliśmy, co ten mróz potrafi zrobić. Okazało się, że mróz 

jest niezłym psotnikiem, bo potrafi np. namalować na szybach kwiatki, uszczypnąć Kubę w 

uszy czy na jeziorze zmrozi wodę. Ten tęgi mróz ostrzega nas również, że na pewno 

przepędzi nas, gdy zapomnimy o szaliku! Ponieważ śnieg na dworze nie nadawał się 

specjalnie do robienia śnieżek, postanowiliśmy wykonać je z gazet. Urządziliśmy sobie nawet 

bitwę na śnieżki!!! Rozmawialiśmy o zimowych zabawach, wymienialiśmy różne znane 

dyscypliny. Ponieważ mówiliśmy głównie o nartach, bawiliśmy się z głoską „N”. W bardzo 

szybkim tempie odnaleźliśmy ją we wszystkich wyrazach, chociaż próbowała się ukryć w 

różnych miejscach: na początku znaleźliśmy ją w wyrazie narty, w środku wyrazu „sanki”, a 

wyraz bałwan ukrył ją na samym końcu.  Bawiąc się dalej z głoską „n”, wysłuchaliśmy 

piosenki o nocy, próbowaliśmy określić jej nastrój i odgadliśmy, że jest to kołysanka. 

Słuchając tej kołysanki, próbowaliśmy upolować wszystkie wyrazy zawierające głoskę „n” i 

żeby jej nie spłoszyć, staraliśmy się ziewać, za każdym razem, gdy ją usłyszeliśmy. Później 

nastąpiła najprzyjemniejsza część zajęć, bo próbowaliśmy 

samodzielnie ułożyć kołysankę dla Kicusia, który ostatnio jest 

bohaterem prawie wszystkich naszych zabaw. Okazało się, że 

Dorian faktycznie jest bardzo oczarowany Kicusiem, bo ułożył i 

wyśpiewał mu naprawdę wyjątkową kołysankę. Bawiąc się dalej 

z głoską „n”, próbowaliśmy ją zamienić w najróżniejsze obrazy, 

a że wyobraźnię mamy bujną to wyszły nam prawdziwe dzieła. Szkoda tylko, że obrazów na 

tackach z kaszą nie można zatrzymać na dłużej, bo naprawdę było się czym pochwalić.  



Głoska „n” dostarczyła nam również 

innych zabaw, próbowaliśmy 

zamieniać głoski, dzięki czemu 

otrzymywaliśmy całkiem nowe 

wyrazy, np. nos- noc – kos – koc, itd. 

Rozmawiając o sportach zimowych, 

rozwiązywaliśmy również zadanie, 

które polegało na odnalezieniu dwóch 

identycznych obrazków. Niby zadanie 

było proste, ale trzeba było rozpoznać, 

np. która narta jest odwrócona w prawa stronę, a która w lewą. Poznaliśmy również piosenkę 

o słoniu, który  miał ciekawy sekret, bo swoja trąbą kręcił wciąż, żeby mieć lepsza pamięć. 

Okazało się, że słoń malował swoją trąbą leniwą ósemkę. Leniwa to była z tego powodu, że 

była leżąca. Próbowaliśmy zastanowić się co nam przypomina ta leniwa ósemka. Okazało się, 

że Krzyś i Beniamin wiedzą, że tak wygląda znak nieskończoności. Dorianowi przypominało 

to okulary, a dziewczynki jednomyślnie stwierdziły, że na pewno jest to kokardka. Rysując 

ósemkę przy muzyce stworzyliśmy z niej zimowe bałwanki, które zastąpiły nam trochę tego, 

którego powinniśmy ulepić ze śniegu. 

Chyba Pani Zima uważnie obserwowała nasze zabawy przez okno bo na pocieszenie sypnęła 

puszystym śniegiem i przez kilka dni mogliśmy korzystać ze śniegowej górki i bawić się 

białym puchem. Właśnie wtedy otrzymaliśmy zaproszenie od kolegów przedszkolaków z 

zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 

4 na przedstawienie jasełkowe. 

Troszkę szkoda było nam 

zimowych szaleństw, ale pani 

powiedziała, że po przedstawieniu 

czeka na nas niespodzianka.  w 

ogrodzie przedszkolnym. Jasełka 

były piękne. Nasi koledzy 

prezentowali się jak prawdziwi 

aktorzy i chętnie zanuciliśmy 

wspólnie znane wszystkim kolędy. A po pamiątkowych zdjęciach....HUURAAA. W ogrodzie 

czekały na nas plastikowe jabłuszka i super szybka śniegowa górka. To była jazda!!!. Z 



rumieńcami i uśmiechami na twarzy wracaliśmy do przedszkola. Naszym kolegom i ich 

paniom bardzo dziękujemy za tak gorące (?) przyjęcie i fantastyczną zabawę.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 Od drugiego tygodnia zaczęliśmy gorąco myśleć o  naszych 

babciach i dziadkach.  Wspólnie zastanawialiśmy się jakie są nasze 

babcie. Pomógł nam w tym wiersz pt. „Babcie bywają różne”, okazało 

się, że nasze babcie również  wiele rzeczy różni. Podobnie jak w 

wierszu, niektórzy z nas mają babcie domowe, wpadające i podróżne, 

niektóre z nich pięknie opowiadają bajki, a inne pieką pyszne ciasta. 

Śpiewaliśmy piosenkę o tym, jak spędzamy popołudnie z babcią. Z babcią wielu z nas lubi 

harcować w kuchni,  przygotowując różne łakocie, z tego względu mieliśmy za zadanie  

rozpoznać różne odgłosy dochodzące z kuchni. Były to odgłosy wydawane przez różne 

urządzenia, omawialiśmy sposób działania niektórych z nich. Okazało się, że nie tylko babcie 

lubią przygotowywać pyszności. Wysłuchaliśmy wiersza o tym, jak dziadek piekł babkę. 

Bawiąc się w teatr wcielaliśmy się w rolę babci, dziadka i wnucząt. Śpiewaliśmy piosenkę o 

Dziadku – OPTYMIŚCIE, życząc każdemu dziadkowi, żeby wszystko wokół widział tylko w 

różowych kolorach. My sami również zastanawialiśmy się, jak zmieniają świat różowe 

okulary i próbowaliśmy nawet oglądać wszystko dookoła przez różową bibułę. Nawet te 

Skrzaty, które nie przepadają za tym kolorem, widziały wszystko weselsze. 

  



 Dzień babci i dziadka, do którego się długo przygotowywaliśmy, 

wreszcie nadszedł. Niestety nie obyło się bez przykrych niespodzianek. 

Rozchorował się Karolek, który miał wystąpić w roli wnuczka, jednak 

Martynka zastąpiła kolegę, występując w podwójnej roli. Naszych gości 

powitała orkiestra zimowa, którą dyrygował Dorian. Dominika w roli 

babci, a Krzyś w roli dziadka, a Martynka jako wnuczka (i wnuczek w 

jednym ☺) przedstawili wszystkim, jak przyjemnie kojarzy nam się czas 

z dziadkami. Ponieważ wielu z nas opowiadało, że bardzo lubi przygotowywać różne potrawy 

ze swoimi dziadkami lub po prostu uwielbia je zajadać, postanowiliśmy zaprosić naszych 

gości do kulinarnych zabaw. Wybrane babcie miały za zadanie przygotować jakieś pyszne 

dania ze składników wybranych przez wnuki. Babcie Dominiki, Martynki, Maji i Dorian 

przygotowały przyjęcie z samych smakołyków. Wiadomo, babcie najlepiej wiedzą co ich 

wnuczęta lubią najbardziej.. Dla dziadków również znalazło się coś ciekawego i radości 

dostarczyło głównie babciom i wnukom. Zadaniem dla dziadków było rozpoznanie smaku 

różnych ciekawych rzeczy z zasłoniętymi oczami. Dziadek Maksia miał spory kłopot z 

rozpoznaniem smaku mleka (pewnie dlatego, że Maksio wypija wszystkie zapasy), dziadek 

Krzysia i Antosia również swietnie sobie 

poradzili z tajemniczymi smakami, a dziadek 

Mii doskonale rozpoznał smak musztardy w 

dodatku określił jej gatunek "sarepska". 

 

 

 

 

 



 Po święcie babci i dziadka nadszedł czas na zabawy 

karnawałowe. Na początku musieliśmy się dobrze przygotować do 

naszego balu. Dlatego rozwiązywaliśmy różne zagadki dotyczące 

strojów karnawałowych, dekoracji i zabaw. Oglądając ilustrację 

przedstawiającą bal karnawałowy, zastanawialiśmy się co nie pasuje 

na tym obrazku. Był tam Niebieski Kapturek i zielona biedronka, 

pirat w królewskiej koronie i kowboj z mieczem. Pod obrazkami 

umieszczaliśmy właściwe podpisy – np. bal, balon, maska, bałwan 

czy Batman. Okazało się, że część z nich ukryło głoskę „b”, dlatego 

nasze zabawy dotyczyły właśnie tej głoski. Podczas przygotowań do balu nie mogło 

zabraknąć zabaw z balonami. Zabawom tym towarzyszyła piosenka „Bal baloników”, dzięki 

nam wirowały w tańcu, każdy w inną stronę. Zastanawiając się nad tym jaki jest bałwan, 

staraliśmy się układać jak najdłuższe zdania, poprzez dodawanie różnych, fantazyjnych 

określeń. Zamienieni w bałwanki, dzięki  miotle (czyli plastikowym laskom do ćwiczeń 

gimnastycznych) próbowaliśmy wystukiwać rytm melodii. Na tacach z kasza próbowaliśmy 

kreślić nowo poznaną głoskę, a następnie próbowaliśmy zamienić ją w najróżniejsze rzeczy. 

Głoskowaliśmy również proste wyrazy przedstawione na obrazkach, układaliśmy również te 

wyrazy z cegiełek – ta zabawa idzie nam wszystkim już bardzo dobrze. Oprócz tańców z 

balonami próbowaliśmy również zatańczyć z serpentynami. Później próbowaliśmy określać, 

która jest dłuższa, która najdłuższa, a która z kolei jest najszersza. Najdłuższą i najszerszą 

musieliśmy oznaczyć właściwymi wzorkami oraz pokolorować na właściwe kolory. Sporo 

zabawy dostarczyło nam dekorowanie sali. Ponieważ panie zdradziły nam sekret, że tym 

razem nasza zabawa karnawałowa odbędzie się w kosmosie, wiedzieliśmy, że dekoracje 

również muszą być kosmiczne. Zabawy z balonami, segregowanie ich pod względem koloru i 

wielkości, liczenie których jest mniej, a których więcej i o ile… wszystko musiało być w jak 

najlepszym porządku, dlatego bardzo staraliśmy się pomóc pani 

w tych przygotowaniach. Mieliśmy również zadanie z 

balonami, które wypchnęliśmy z tekturki – te miały bardzo 

ciekawe kształty, dlatego później próbowaliśmy stworzyć z nich 

najróżniejsze kompozycje: powstawały psy, domy czy różne 

dziwne pojazdy. Żeby na naszym balu niczego nam nie brakło 

upiekliśmy baaardzo czekoladowe babeczki, które pani musiała 

bardzo chronić, żeby doczekały do balu.  



 Wreszcie nadszedł ten dzień! 

Na balu pojawili się najdziwniejsi 

goście: biały króliczek, czarny 

kotek, Księżniczka, Czarodziejka, 

Czerwony Kapturek, Aniołki, Piraci, 

Rycerz, Ninja,  Spiderman, czy 

Muszkieter. O tym, że bal odbędzie 

się w kosmosie, dowiedzieli się 

również Kosmonauta i Ufoludek, 

poza tym nasze panie wyglądały 

jakoś inaczej. Panie zaprosiły nas do karnawałowej zabawy. Aby wyruszyć w podróż 

kosmiczną musieliśmy się przygotować w należyty sposób. Przepustkę do rakiety mogliśmy 

otrzymać dopiero po wykonaniu niezwykle kosmicznej miny. Ubraliśmy wszyscy 

zaczarowane skafandry, wsiedliśmy do naszej rakiety. Na ten podniebny rejs zaproszenie 

otrzymaliśmy od samego Ufodetektywa, który zadzwonił do pani i mogliśmy sami usłyszeć 

jego głos. Zwiedzanie przestrzeni kosmicznych rozpoczęliśmy od wizyty na Księżycu. Tam 

czekały nas nie tylko zabawy taneczne – oczywiście przy kosmicznej muzyce, ale również 

zabawa w „kosmiczne memory”, niektórym z nas udało zgromadzić się pary kosmitów, 

innym zupełnie nieziemskie pojazdy. Kiedy odtańczyliśmy już wszystkie księżycowe tańce, 

udaliśmy się na planetę Wenus, która zapraszała nas swoimi gorącymi kolorami do różnych 

ruchowych zabaw. Próbowaliśmy na przykład sprawić, żeby rakieta przyleciała do nas 

najszybciej, jak tylko mogła. Wcale nie było to łatwe, bo rakieta przymocowana była do 

sznurka, który musieliśmy bardzo szybko nawinąć na kredkę. Inną, śmieszną zabawą było 

przekładanie kosmicznego kasku w trakcie muzyki. Kiedy muzyka przestawała grać, Skrzat z 

kaskiem na głowie musiał wykonać jakieś dziwne zadanie, a to złapać kogoś za nos, a to 

okrążyć salę dookoła czy też zatańczyć dziwny taniec. Poza tym zagraliśmy również w 

kosmiczne domino – pierwszy kart pozbył się Maksio. Na planecie Wenus oprócz tych zabaw 

czekała nas również fantastyczna zabawa przy bańkach 

mydlanych – w zasadzie nie ma pewności czy to były bańki 

mydlane czy jakieś dziwne ciała niebieskie. Próbowaliśmy 

złapać je wszystkie. Ostatnia planetą, którą odwiedziliśmy była 

czerwona planeta, czyli Mars. Momentami na tej planecie 

robiło się bardzo zielono, a to za sprawą zielonych ufoludków, 



które zaglądały na nas z różnych stron. Na tej planecie zostaliśmy poczęstowani 

„marsjańskim przysmakiem”, który trzepotał na różne strony na naszych talerzykach. Oprócz 

tego zjedliśmy przygotowane przez nas czekoladowe babeczki i napiliśmy się kosmicznego 

paliwa. Wróciliśmy na nasza planetę Ziemię, prawie całkowicie wypompowani z energii – 

kosmicznie zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.  

W styczniu odwiedzili nas również goście z Małej Filharmonii z saksofonem. To dziwny 

instrument bo choć cały zrobiony jest z metalu to należy do instrumentów 

dętych drewnianych. A to, jak wyjaśnił nam Krzyś, za sprawą drewnianego 

stroika. małego kawałeczka drewna bez którego nie można wydobyć z 

saksofonu żadnego dźwięku. Bardzo podobało nam się brzmienie tego 

instrumentu. Jednak wiele radości sprawił nam nasz dobrze znany 

fortepian utworem W. A. Mozarta "Bułeczka z masłem" Nie wiemy skąd 

on wiedział co akurat dzisiaj jedliśmy na śniadanie? 

 

 

 

 Nasz pociąg przywiózł w tym miesiącu wyjątkową ilość solenizantów. Swoje urodziny 

obchodzili: Maksio, Bartek, Maja i Dominika. Maja skończyła już 7 lat, a pozostałe Skrzaty 

dołączyły do grona sześciolatków. Wszystkim jeszcze raz składamy życzenia urodzinowe i 

dziękujemy za poczęstunek.  

 

 

 

 

 

 

 



ŚPIEWALI ŚMY PIOSENKI 

Dziadek optymista 

Dziadek Olek, jest wesoły 
Chociaż już okropnie 
stary Dziadek Olek 
już od dawna ma 
różowe okulary  

Ref. 
O ho ho ho woła dziadek 
jaka piękna okolica 
O ho ho ho woła dziadek 
wszystko wokół mnie zachwyca  

Dziadek dostał od optyka 
Kiedy dziadek je założy 
wtedy każdy kłopot znika  

Ref.  
O ho ho ho...  

Jak się czujesz - pyta babcia!  
Dobrze, to rzecz oczywista. 
Jestem zdrowy i wesoły 
- mówi dziadek optymista.  

Popołudnie z babcią 

1.     Zima za oknem, mróz trzyma srogi, 
a ja tu z Babcią lepię pierogi. 

  
Ref: Z Babunią gotuję,                        

          piosenki  z nią śpiewam. 
          Gdy jestem z Babunią, 

          świat  śmiechem rozbrzmiewa.               
  

2.     Z kapustą, z serem lub z rodzynkami, 
to jest mój przysmak nad przysmakami. 

  
Ref : Z Babunią…                      

  
3.     Wszystkie frykasy, sami to wiecie, 
Babcia przyrządza najlepiej w świecie. 

  
Ref: Z Babunią…                      

 



Bal baloników 

Był sobie raz balonik 

Niebieski w kropki złote 

Nie umiał wcale latać 

Choć wielką miał ochotę 

 

Aż przyszła noc gwiaździsta 

Noc tańca i muzyki 

Tej nocy sam karnawał 

Rozdawał baloniki 

 

Na złotych były nitkach,  

Na cienkich, srebrnych sznurkach 

Fruwały i tańczyły 

Leciutko niby piórko 

 

Już całe miasto tańczy 

Walczyka w takt muzyki 

Wirują nad głowami 

Wesołe baloniki 

Ufoludki 

Mój brat wciąż czyta o kosmitach  

Gwiazdach, planetach i orbitach  

O niczym innym nie chce słyszeć  

Nawet do UFO listy pisze  

Wreszcie zasłużył na nagrodę  

I latający ujrzał spodek  

Bo wylądował dziś w ogródku  

Pojazd zielonych ufoludków  

 



Zielone włosy, zielone butki  

Całe zielone są ufoludki  

Kot na ich widok zaraz zmyka  

Dziwnego boi się ludzika  

Pierwszy kot przykrył nos ogonem  

Może to gryzie to zielone  

A czym się żywi śmieszny tworek  

Czy zjedzą z nami podwieczorek  

Kompot dostały, tort dostały  

Zjadły, wipiły, odleciały  

Zielone włosy zielone butki  

Całe zielone są ufludki  

 
Sanna 

Zima, zima, zima 
Pada, pada śnieg. 
Jadę, jadę w świat sankami, 
Sanki dzwonią dzwoneczkami: 
Dzyń, dzyń, dzyń, 
Dzyń, dzyń, dzyń, 
Dzyń, dzyń, dzyń. 
 
Jaka pyszna sanna, 
Parska raźno koń. 
Śnieg rozbija kopytami, 
Sanki dzwonią dzwoneczkami: 
Dzyń, dzyń, dzyń... 
 
Zasypane pola, 
W śniegu cały świat. 
Biała droga hen przed nami, 
Sanki dzwonią dzwoneczkami: 
Dzyń, dzyń, dzyń... 

 



 ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW  

W styczniu nasza książkowa bohaterka Ola miała szóste urodziny dlatego 
przysłuchiwaliśmy się rozmowom telefonicznym Oli, która zapraszała swoich 
przyjaciół na przyjęcie urodzinowe. Mogliśmy również zaśpiewać piosenkę o 
tym pięknym i radosnym wydarzeniu urodzinowym. Zainspirowani 
zaproszeniami Oli na urodziny i my sami próbowaliśmy nauczyć się zapraszać 
naszych przyjaciół na to radosne święto. Trzymając telefony w ręce 
prowadziliśmy dialogi z naszymi kolegami.  

Mogliśmy się również przyjrzeć obrazkowi na którym Kasia wręcza Oli 
prezent urodzinowy i sami nauczyć się wyrażeń przydatnych przy 
obdarowywaniu prezentami. Bardzo nam się podobało wybieranie spośród 
zabawek przedszkolnych prezentów i wręczanie ja naszym przyjaciołom.  

 

NEW WORDS: 

Birthday: a paper hat, a telephone, a present, a birthday cake, candles, a party, a 
surprise,  

NEW SONG: 
Hello, hello,    Hello, hello, 
It’s Ola on the phone.  It’s Kasia on the phone. 
I am six today!   Ola is six today! 
Come to my party!   Let’s go to her party! 
Let’s dance and play!  Let’s dance and play! 
     Hurrah! 
 


