
 

 

 Nowy rok w naszej grupie rozpoczęliśmy od wspominania przygód, które 
przeżyliśmy jako przedszkolaki – i nazbierało się tego niemało. Dzieliliśmy się 
również wrażeniami z minionej sylwestrowej nocy – okazało się bowiem, że 
głośne fajerwerki wielu z nas nie dały pospać. Przy tej okazji zwróciliśmy 
uwagę na czas, który pędzi na przód i sprawia, że stajemy się coraz starsi, 
zmieniają się dni tygodnia, miesiące i pory roku.  

 W nowym roku postanowiliśmy przypomnieć sobie 
prawie wszystkie piosenki, które poznaliśmy w 
przedszkolu. Odgadywaliśmy tytuły piosenek po melodii i 
sami również próbowaliśmy zadawać muzyczne zagadki. 
 Czas był bardzo ważny w baśni o Kopciuszku, którą 
poznaliśmy, a niektórzy z nas sobie ją jeszcze raz 
przypomnieli. Układaliśmy obrazki przedstawiające scenki 
z bajki we właściwej kolejności, próbując jednocześnie 
opowiedzieć co się wydarzyło.  

 Pierwsza literką, którą zaprosiliśmy do zabaw noworocznych była literka 
„n”. Zastanawialiśmy się do czego jest podobna, poszukiwaliśmy jej w różnych 
wyrazach. Wyszukiwaliśmy wyrazy rozpoczynające się głoską „n”, co ciągle 
sprawia nam jeszcze kłopot, ale i tak świetnie się przy tym bawimy. Literka „n” 
zaprosiła nas do zabawy z numerkami. Dlatego ozdabiając literkę „N” i „n” 
poszukiwaliśmy takich samych par numerków – próbując je jednakowo ozdobić. 
Ustawialiśmy również numerki w kolejności wzrastającej od 1- 7. Poznaliśmy 
również sposób liczenia, w którym liczb nie pokazuje się na paluszkach, ale 
przy pomocy różnych ruchów. Nam najbardziej podoba się magiczna liczba 7!!!   
 Święto babci i dziadka było coraz bliżej. 
Zaczęliśmy przygotowania do przyjęcia naszych 
gości. Jednak, żeby przygotować się jak należy czas 
spędzany z babcią i dziadkiem był tematem naszych 
zajęć.  
  



 Opowiadaliśmy o naszych Babciach i Dziadkach jakie 
mają imiona, czy mieszkają daleko czy blisko, co lubią robić 
na co dzień i jak my lubimy spędzać z nimi czas. 
Zastanawialiśmy się również co babciom i dziadkom 
sprawiłoby największą przyjemność -  miało nas to 
naprowadzić na jakiś pomysł dotyczący prezentu, który 
chcielibyśmy wręczyć z okazji ich święta. A pomysłów było 

sporo – okazało się, że wspólne przytulanie, całusy i czas spędzony razem np. 
podczas spaceru czy zabawy są dla nas najważniejsze. Dla babci 
postanowiliśmy przygotować wazonik, a dla dziadka upiekliśmy pierniczki. 
Wazonik okazał się bardzo pracochłonny, bo nasze paluszki musiały ugniatać i 
rozcierać plastelinę na słoiczku. Z wyborem koloru niemieliśmy żadnych 
problemów, doskonale orientując się, jaki kolor spodoba się naszym babciom. 
Wazoniki ozdabialiśmy również cekinami, pestkami, koralikami i ozdobnym 
makaronem. Próbowaliśmy układać paski z poszczególnych materiałów, 
niektórzy z nas układali tez kolorowy wzór – tworząc naprzemienne 
kompozycje. Pieczenie pierników dla dziadka również okazało się niezwykłe, 
bo wałkowanie ciasta i wycinanie foremkami serduszek to świetna zabawa. Aby 
nasze pierniczki stały się bardziej wyjątkowe, to do ich środka przygotowaliśmy 
niespodziankę. Rozbiliśmy po kilka kolorowych cukiereczków, które w 
kolorowa szybkę. Nie mogliśmy sobie odmówić tych słodkości, dlatego 
skosztowaliśmy po kolorowym cukiereczku po wykonaniu pracy.  

 Rozmawiając o czasie spędzanym z dziadkiem, 
poruszyliśmy również temat różnych urządzeń 
elektrycznych. Rozmawialiśmy o tym, że dziadek 
wszystko potrafi. Próbowaliśmy odgadywać zagadki 
przedstawiane przez panią za pomocą ruchu i bez użycia 
słów, było to np. odkurzanie dywanu, piłowanie drzewa, 
wiercenie dziury, itd. Sami również próbowaliśmy ułożyć 

takie przykłady. W poznawaniu urządzeń elektrycznych pomógł nam wierszyk 
Cz. Janczarskiego pt. „Pożyteczne urządzenia”. Wymienialiśmy wszystkie 
sprzęty, które pojawiły się w wierszyku. W zabawie próbowaliśmy wykorzystać 
niektóre z nich, naśladując ich użytkowanie, dziewczynki prasowały i prały 
pranie, a chłopcy wiercili wiertarkami dziury, kosili trawę i ścinali piłą drzewo. 
Zastanawialiśmy się, które sprzęty użytkujemy w domu, a które w ogrodzie. 
Obrazki przedstawiające urządzenia domowe przymocowywaliśmy na plakacie 
przedstawiającym dom, a sprzęty użytkowane poza domem, umieszczaliśmy w 



ogrodzie. Bardzo trudnym zadaniem było odgadywanie nazw urządzeń po 
odgłosach, bo ciężko nam było odróżnić pracę pralki od miksera, czy odkurzacz 
od wiertarki. Nie mogliśmy pominąć również urządzenia, które umożliwia nam 
oglądanie bajek, a dziadkowi np. oglądanie ważnych wiadomości. Telewizor ma 
ekran, który próbowaliśmy szczegółowo opisać. Okazało się, że jest płaski, 
prostokątny, szklany i bywa ciemny lub kolorowy. Ekran pozwolił nam poznać 
literkę „e”, którą niektórzy z nas już znali. 
Ozdabialiśmy literkę „E” i „e”, ł ączyliśmy ekierki 
od najmniejszej (oznaczonej cyfra 1) do 
największej (oznaczonej cyfrą 8), 
wyszukiwaliśmy literki „ e” w różnych wyrazach, 
poszukiwaliśmy wyrazów rozpoczynających się 
głoską „e”.  
                                                    Rozmawiając o babci poznaliśmy 

opowiadanie o „Kotach babci Aliny”. Babcia 
miała kotków kilka, każdy z nich inaczej 
wyglądał i inaczej się zachowywał. Po 
wysłuchaniu historyjki, próbowaliśmy 
dopasować szablony kotów do właściwych 
imion. Nie było to trudne zadanie, bo kot 
Mruczek był spokojnym, elegancko siedzącym 
kotem, kot Puszek był łakomym kotkiem z 

okrągłym brzuszkiem, a kot Drapek był nastroszonym kotkiem, gotowym do 
skoku. Szablony kotów dostarczyły nam mnóstwo zabawy, bo 
odrysowywaliśmy wszystkie koty, starając się dorysować na obrazku jak 
najwięcej szczegółów. Rozmawiając o kotach, poznaliśmy literkę „K” i „k”. 
Liczyliśmy z ilu kresek jest złożona, zastanawialiśmy się do czego jest podobna. 
Z wyrazu „kot” próbowaliśmy ułożyć inne poprzez dodanie nowej części. 
Okazało się, że powstanie nam kot-ek, kot-eczek, kot-uś, ale również kot-wica. 
Próbowaliśmy również zastanowić się jakie koty są i znaleźliśmy sporo 
określeń, np. puszyste, leniwe, drapiące czy 
mruczące. Próbowaliśmy odgadnąć tytuł piosenki, 
której melodię próbowali wymiauczeć nasi koledzy. 
Poza tym zastanawialiśmy się co może oznaczać 
powiedzenie „koty chodzą własnymi ścieżkami”, a 
bawiąc się przy okazji w kotki, musieliśmy się 
nieźle nagimnastykować, żeby nie utracić piłeczki.  



  
„Dzień Babci i Dziadka” okazał się jak zwykle bardzo radosnym dniem w 
naszym przedszkolu. Elegancko ubrani zaprosiliśmy naszych kochanych gości 
do zwiedzania krainy muzyki. Po krainie muzyki oprowadziły babcie i 
dziadków zielone półnutki, które zaprosiły wszystkie Krasnoludki do wspólnych 
śpiewów, tańców i wierszyków. Na zakończenie wręczyliśmy upominki, które 
dodatkowo wyposażone były w wielki uścisk i buziak od wnuczek i wnuków. 
Nasi goście wydawali się być bardzo zadowoleni i jedynie nam żal, że takie  
święto jest raz w roku. 

 
 Podczas spacerów obserwowaliśmy zachowania ptaszków, które 
poszukując pokarmu z ciekawością nas obserwowały. Nadać najłatwiej było 
nam podejrzeć zachowanie sikorek, których liczna gromada odwiedza karmnik. 
Zauważyliśmy również kilka szybkich wróbelków, jednak nigdzie nie udało 
nam się wypatrzyć gila. To właśnie o tych ptaszkach głównie rozmawialiśmy. 
Zastanawialiśmy się co lubią jeść oraz kto z nas ma w domu karmnik i pomaga 
zima skrzydlatym przyjaciołom. Dopasowywaliśmy etykiety z napisami do 
właściwych ptaszków, zapamiętując jak dobierała podpisy pani. 
Porównywaliśmy ilość liter w wyrazach „gil”, „sikorka” i „wróbel”. 
Układaliśmy bardzo szybko te same wyrazy z pojedynczych literek – okazało 
się to dla nas bardzo łatwym zadaniem. Poznaliśmy literkę „P”, „p”, jednak 
podczas wyszukiwania wyrazów rozpoczynających się na tę głoskę, mieliśmy 
troszkę kłopotu. Okazało się bowiem, że wyrazy półka i bułka brzmią bardzo 



podobnie, jednak rozpoczynają się na 
różne literki. Wysłuchaliśmy opowiadania 
H. Łochockiej „O wróbelku Elemelku, 
pustym brzuszku i rondelku”. Układaliśmy 
ilustracje zgodnie z kolejnością wydarzeń, 
próbując dokładnie opowiedzieć co 
wydarzyło się na kolejnych obrazkach. 
Staraliśmy się opowiadać pełnymi 
zdaniami tak, aby przekazać jak 
najciekawiej przygody Elemelka. 
Słuchaliśmy również wierszyka „Ptaki i 

przedszkolaki” jednak pani zapomniała niektórych wyrazów i musieliśmy jej 
pomóc. Na szczęście na tablicy umieszczone były obrazki, których nazwy 
dopasowały się do wierszyka. Zabawa tak nam się spodobała, że 
postanowiliśmy zabawić się w układanie rymów dobierając do siebie pasujące 
wyrazy: np. kot-płot, guma – puma, czy słoń – koń. Musieliśmy bardzo uważać 
podczas zabawy „Ptasie odwiedziny”, podczas której pani opowiadała nam o 
ptasich przygodach. Kolejna ptaszki przylatywały i odlatywały, a naszym 
zadaniem było odgadywać ile zostało ptaszków. Na szczęście mieliśmy pianki, 
które zastąpiły nam ptaszki i mogliśmy dokładać pianki kiedy ptaszki 
przylatywały i odejmować je kiedy odlatywały. Dzięki temu dokładnie 
wiedzieliśmy ile było ptaszków.  
  

 Pod koniec stycznia udaliśmy się na przedstawienie do 
Domu Narodowego pt. „Przygody Koziołka Matołka”. 
Koziołek podróżował po całym świecie, odwiedzając bardzo 
ciekawe miejsca i poznając ciekawych przyjaciół. Koziołek 
Matołek był niezwykle rozśpiewanym Koziołkiem, który 

zapraszał nas do wspólnego śpiewania.   
 

 
  

 Na początku stycznia pożegnała się z nami pani Weronika, która nie 
będzie mogła już przychodzić do nas i wspólnie z nami się bawić. Będziemy za 

nią tęsknić! A my poznaliśmy już panią Justynkę, która już od lutego będzie 
nam towarzyszyła podczas zabaw. Czekamy  z niecierpliwością! 

 



 

Śpiewaliśmy piosenki 

„Babcia ma święto” 

Babcia ma święto, to babci dzień,  
a ja pamiętam o tym.  

Kwiatki jej dam, buzi jej dam,  
słonko zaświeci złote.  

 
Babcia moja la la la la la  

Babcia moja święto ma. 2x 

Dziadek ma święto, to dziadka dzień,  
a ja pamiętam o tym.  

Kwiatki mu dam, buzi mu dam,  
słonko zaświeci złote.  

 
Babcia z dziadkiem la la la la la  

Babcia z dziadkiem święto ma. 2x 

 

„Babcia i Dziadek” 

Babcia już od rana 
pięknie podśpiewuje, 
po domu się krząta, 

obiadek gotuje. 
 

Dziadziuś na zabawę 
zawsze ma ochotę, 

zawsze uśmiechnięty 
i ma serce złote. 

 
Muszę to powiedzieć, 
chociaż jestem mały. 
Babcia jest kochana,  

a dziadziuś wspaniały! 
 



Dziś jest wasze święto, 
zaśpiewajmy chórem: 
babcia jest królową, 

a nasz dziadek królem! 

Piosenka dla Babci 

Nasza babcia umie tyle, 
że uwierzyć trudno w to. 

Czego dotknie się na chwilę, 
jak zegarek będzie szło. 

Babcia jest jak dobra wróżka, 
co otwiera bajkom drzwi, 

bo gdy kładzie nas do łóżka, 
mamy potem piękne sny. 

Babcia wszystko zrobi dla nas 
z jej pomocy każdy rad. 

Babcia strasznie jest kochana, 
więc niech żyje nam sto lat! 

 

„Bałwanki drog ą szły”  

I. Bałwanki drogą szły,  
bałwanków było trzy.  
Płakały, narzekały,  

łzy z oczu ocierały. (bis)  
 

 
 

II. II. Ach, czas nam w drogę, czas,  
już wiosna goni nas.  

Choć się uśmiecha ładnie,  



kożuszki nam ukradnie. (bis)  
 

III. I przyszedł nocą dziś  
puszysty biały miś.  

I zabrał trzy bałwanki  
na wielkie srebrne sanki. (bis) 

 
IV. I w taki kraj je wiózł  

Gdzie śnieg i wiatr i mróz 
Gdzie sroga zima biała 

Ma z lodu srebrny pałac (bis) 
 

 
 
 

ANGIELSKI W GRUPIE KRASNALI 

W styczniu na lekcjach angielskiego poznaliśmy nazwy ubranek. 
Zastanawialiśmy się na jakie części ciała zakładamy koszulkę, kurtkę, spodnie, 
spódniczkę, skarpetki, buty i czapkę. Próbowaliśmy opisać co sami mamy 
założone na sobie i w jaką pogodę nosimy każde z tych ubranek. Bardzo 
podobała nam się historyjka obrazkowa w której Cookie źle się ubrał, a Lulu 
próbując pokazać Cookiemu jak powinien się prawidłowo ubrać, podarła 
wszystkie ubranka. Na zakończenie naszych zajęć związanych z modą 
ubieraliśmy papierową dziewczynkę i chłopczyka w różne ubranka.  



 

NEW WORDS: 

Clothes: T-shirt, trousers, socks, shoes, jacket, hat 

NEW EXPRESSIONS: 

I’m wearing… 

NEW SONG: 
 
Your T-shirt/jacket over your tummy 2x 

Ee-ai-adio. 

Your T-shirt/jacket over your tummy. 

Your trousers/socks/shoes/hat on your legs/feet/head. 

 

 


