
STYCZEŃ U ELFÓW  

 
 W styczniu, jako że 
rozpoczęliśmy 2013 rok, dużo 
rozmawialiśmy na temat upływającego 
czasu: utrwalaliśmy nazwy dni, miesięcy 
i pór roku, próbując bez pomyłki podać 
ich właściwą kolejność – okazało się, że 
miesiące sprawiają nam jeszcze spore 
trudności. Żeby je nieco utrwalić w 
swej pamięci, każdy Elf zrobił 
własnoręcznie kalendarz na ścianę, więc 
w wolnej chwili może na niego zerkać i 
próbować wyrecytować prawidłową 
kolejność miesięcy.  
Spotykając się zaraz pierwszego dnia w nowym roku opowiadaliśmy 
również sobie o tym, jak spędziliśmy sylwestrową noc☺ Każdy Elfie 
wykonał pracę farbami i w szatni mogliśmy podziwiać spektakl 
fajerwerków. 
 Nieco później rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do obchodów 
Dnia Babci i Dziadka w naszej  grupie – szlifowaliśmy na pamięć teksty 
wierszyków i piosenek oraz układy choreograficzne do utworów Abby i 

Bee Gees:) Nie mogliśmy, 
oczywiście, zapomnieć o wykonaniu 
upominków dla naszych najbliższych 
– w tym roku były to tradycyjne, 
przepiękne laurki oraz niezwykle 
praktyczne magnesy na lodówkę:) 
Pracy mieliśmy zatem co niemiara, 
ale za to końcowy efekt był  - jak 
zawsze – powalający naszą licznie 
zgromadzoną publiczność, czyli 
Babcie i Dziadków. W dzień 

spotkania z bliskimi od samego rana byliśmy niesamowicie podekscytowani. 
Po śniadaniu dziewczynki zostały pięknie uczesane, chłopcy otrzymali 
bransoletki na rękę. Nasze Panie miały nie lada zadanie, by nas uspokoić 



przed występem – cały czas tańczyliśmy i 
śpiewaliśmy; i tak też było podczas występu – 
przywitaliśmy się z Ukochanymi Dziadkami, 
powiedzieliśmy nasze wiersze, zaśpiewaliśmy 
piosenki i zatańczyliśmy do piosenek☺ Oczywiście 
na koniec odśpiewaliśmy „Sto lat” i zaprosiliśmy 
bliskich do tańca. Och, trzeba było zobaczyć miny 

naszych Babć i Dziadków kiedy z głośników popłynęły dźwięki 
„Kaczuszek”☺. Zabawa była przednia i pełna radości.  
W tym miejscu chcemy złożyć SERDECZNE PODZIĘKOWANIA NASZYM 
KOCHANYM RODZICOM ZA ICH WKŁAD W ORGANIZACJĘ TEGO 
ŚWIĘTA, CZYLI ZAPEWNIENIE NAM ODPOWIEDNICH STROJÓW 
ORAZ DOSTARCZENIE PRZEPYSZNYCH SMAKOŁYKÓW DO 
WSPÓLNEGO STOŁU – DZĘKUJEMY!  
  Jako że zima w pełni, na zajęciach 
umuzykalniających nauczyliśmy się nowego tańca 
do popularnej piosenki „Jingle bells” - „Pada 
śnieg”, który tańczymy w parach, a jego 
specyfika polega na tym, że co rusz tańczy się z 
innym partnerem, więc nie ma czasu na nudę:) 
Oprócz tego pięknie gramy na instrumentach 
perkusyjnych do melodii meksykańskiej, a już 
absolutnym hitem tego miesiąca okazała się 
piosenka pt. „Rok”, która bije wszelkie rekordy popularności w naszej 
grupie i śpiewamy ją przy każdej niemalże okazji:)  
  Na codziennych zajęciach wytrwale wysłuchiwaliśmy głosek w 

nagłosie i w wygłosie (czyli tych, które 
znajdują się na początku i na końcu wyrazu) 
oraz ćwiczyliśmy głoskowanie słów – niektórzy 
z nas świetnie sobie radzą nawet z długimi, 
trudnymi wyrazami – nasze panie są z nas 
naprawdę dumne! 



 Mieliśmy również przyjemność 
uczestniczyć w przedstawieniu pt. „Przygody 
Koziołka Matołka”, który to odbył się 28. 
stycznia w Domu Narodowym. Spektakl był 
fantastyczny, więc oglądaliśmy go właściwie z 
zapartym tchem, wybuchając jednakże gromkim 
śmiechem w kilku nadzwyczaj  zabawnych 
momentach:) Droga powrotna do przedszkola 
minęła nam wesoło, bo ciągle wspominaliśmy 
najśmieszniejsze momenty przedstawienia... 
              W tym miesiącu poznaliśmy na 

spotkaniach z 
młodymi muzykami 
z Filharmonii kolejny ciekawy instrument – 
skrzypce. Bardzo lubimy ten instrument, 
dlatego też doskonale potrafiliśmy nazwać 
poszczególne części skrzypiec. Z wielką 
przyjemnością wysłuchaliśmy koncertu i 
odgadywaliśmy muzyczne zagadki dotyczące 
wiedzy już przez nas przyswojonej podczas  
poprzednich spotkań. Dowiedzieliśmy się 
podczas tegoż spotkania, co to jest rytm. I 
już nie możemy doczekać się kolejnego:) 
 

Piosenki: 

 

 
„Rok” 
 

1. Karuzela, karuzela, która nigdy nie 
staje, 
wiezie cztery psotne panny, każda inną 
niesie baję. 

Kiedy wielki pan Rok Stary rysował 
panny w kole, 



powiedział naszym psotnicom, jakie, jakie są ich role. 
 

Ref.: Wiosna, lato, jesień, zima, i tak ciągle, ciągle w koło. 

Czy ty znasz te małe psotki, co śmieją się z nas wesoło? 
 

2. Wiosna daje piękne kwiaty, letnie słoneczko praży, 

jesień szumi cicho liśćmi, zima białe ma pejzaże. 

A tymczasem te psotnice, na złość swojemu panu, 

wszystko ciągle tak mieszają, chcą narobić bałaganu. 
 

Ref.: Wiosna, lato... 
 

3. Wiosna czasem sypnie śniegiem, lato psoci na plaży, 

jesień uda, że jest wiosną, a zima śnieg z gór wypraży. 
 

Ref.: Wiosna, lato... 

 
„Tyle słońca w całym mieście” 
 

1. Dzień - wspomnienie lata; 
dzień - słoneczne ćmy.  

Nagle w tłumie, w samym środku 
miasta -Ty, po prostu Ty . 

Dzień - godzina zwierzeń; dzień 
- przy twarzy twarz. 

Szuka pamięć poplątanych 
ścieżek, lecz czy znajdzie nas? 

 
Ref.: Tyle słońca w całym 

mieście, nie widziałeś tego 
jeszcze.  

Popatrz, o popatrz!  
Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani.  



Popatrz, o popatrz!  
Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w smugę cienia.  

Popatrz, o popatrz!  
Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też! 

La, la, la, la, la, la la... 
 

2. Dzień - powrotna podróż; dzień - podanie rąk.  
Ale niebo całe jeszcze w ogniu, chcę zatrzymać wzrok.  

 
Ref.: Tyle słońca w... 

 
 
„Ona tańczy dla mnie”  
(na nasze potrzeby nieco zmodyfikowana:) 
  
1. Ja uwielbiam ją, ona tu jest, bo 
przyszła dla mnie 
i dobrze to wie, że porwę ją i w sercu 
schowam na dnie. 
 
2. Ja uwielbiam go, on tutaj jest, bo 
przyszedł dla mnie 
i dobrze to wie, że porwę go i schowam w sercu na dnie. 
 
 

„Nasza babcia” 

1. Kiedy skaczę, kiedy łażę po drzewach,  

kiedy psocę, mama na mnie się gniewa. 

 
Ref.: /No, a babcia inaczej: 

figle, psoty wybaczy 
i z uśmiechem wita nas./bis 

 
2. Kiedy piszę, daję tacie mój zeszyt, 

żeby sprawdził, ale tata się śpieszy. 
 



Ref.:/No, a dziadek inaczej: 
chętnie sprawdzi, zobaczy, 

zawsze dla nas znajdzie czas./bis  
 
„Przyszedł nocą miś” 
 
 
 1. Bałwanki drogą szły,  
bałwanków było trzy.  
Płakały, narzekały,  
łzy z oczu ocierały. (bis)  
 
2. Ach, czas nam w drogę, czas,  
już wiosna goni nas.  
Choć się uśmiecha ładnie,  
kożuszki nam ukradnie. (bis)  
 
3. I przyszedł nocą dziś  
puszysty biały miś.  
I zabrał trzy bałwanki  
na wielkie srebrne sanki. (bis)  

 
 

„Siedem.” 
 Siedem kropek ma biedronka. 
Leci z nimi wprost do słonka. 

Siedem kropek błyszczy ładnie. 
Policzymy je dokładnie.  

 
„Natalka” 

Wyszła Natalka dziś 
na podwórko.   

Narty przypięła, zjeżdża z pagórka. 
- Brawo, Natalko! Świetnie, Natalko! 

Będziesz, Natalko, mistrzem podwórka! 
 
 



 
ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW  

 
W styczniu nasi bohaterowie książkowi przedstawili nam swoje domowe 

zwierzątka. Kasia miała uroczego kota z długimi wąsami i z długim ogonem.  
Z kolei Tomek tulił w swoich dłoniach małego chomiczka. My zaś próbowaliśmy 
nazwać wszystkie części ciała u naszego kotka Cookiego.  

Bardzo podobała nam się również zabawa w zgadywanie opisywanych przez 
nasze koleżanki i kolegów zwierzątek. Ponieważ temat związany ze zwierzątkami 
bardzo nas cieszył postanowiliśmy wybrać się do zoo. W zoo poznaliśmy nowe 
interesujące zwierzaki, które na nasze zapytanie „Jak się masz?” śmiesznymi głosami 
odpowiadały „Mam się dobrze, dziękuję!”. 

 
NEW WORDS: 
Eyes, ears, legs, whiskers, a tail, a nose; stroke; a lion, a monkey, a donkey, a panda, a 
camel, a parrot; 
NEW EXPRESSIONS: 
How are you today? 
I’m fine. Thank you! 
 
NEW SONG: 
 
I’ve got a lovely pet at home. 
We play together all day long! 
Eyes and ears, 
Nose and legs, 
Tail and whiskers 
That’s my cat! 
Eyes and ears, 
Nose and legs, 
Tail and whiskers 
I’m your pet! 
 

 


