
 

 

SKOK W NOWY ROK  – tak przywitaliśmy 

miesiąc styczeń. Po sylwestrowych zabawach 

wróciliśmy wypoczęci z nowymi siłami do 

przedszkola. Od razu na samym początku miła 

niespodzianka, nasza pani przygotowała i 

zaprezentowała nam teatrzyk pt.: 

„Kopciuszek”. Bardzo nam się podobała bajka, bo choć większość z nas ją zna z 

książek, to pani w bardzo humorystyczny sposób przedstawiła nam perypetie 

Kopciuszka. Najbardziej byliśmy zadowoleni ze szczęśliwego zakończenia, 

wiemy już, że warto być dobrym i cierpliwym. Można powiedzieć, iż był to 

pierwszy akcent zapraszający nas w klimat karnawałowego szaleństwa. Otóż w 

kolejnych dniach muzycy z filharmonii zaprezentowali nam muzykę 

wspaniałego kompozytora P. Czajkowskiego, mieliśmy sposobność wysłuchać 

wielu utworów min.: walca wiedeńskiego, czardasza, tango, poloneza… . 

 



 W styczniu nasze przedszkole obchodziło swoje 5 urodziny. Z tej okazji 

czekała na nas niespodzianka, którą było przedstawienie pt. „Czerwony 

Kapturek”. Bajka niby świetnie przez nas znana, a jednak wielu z nas siedziało 

w szeroko otwartymi ustami.  Okazało się, że niektórych wśród bohaterów bajki 

możemy dojrzeć znane nam twarze. Na przykład samym Czerwonym 

Kapturkiem była dobrze nam znana z zajęć z języka angielskiego pani Ania, 

mamusią Kapturka była Mamusia naszego Maksia, a babcią Kapturka nasza 

pani Dorotka, a Kapturka i babcię uratował dzielny gajowy, czyli Mamusia 

Julci. Pozostali aktorzy to naszych młodszych kolegów. Przedstawienie 

niezwykle nam się podobało. Zaangażowanym Rodzicom niezwykle dziękujemy 

i poprosimy o powtórkę.   

WSZĘDZIE BIAŁO  – chcielibyśmy aby tak się stało, 

ale niestety otacza nas niemalże wiosenna pogoda z 

deszczykiem. Kiedy więc powtarzaliśmy nazwy pór 

roku i ich cechy charakterystyczne okazało się, że 

mamy dość spory problem ze zidentyfikowaniem 

zimy. Uczyliśmy się też nazw dni tygodnia wraz z 

piosenką pt.: „Powiedz mi, ach powiedz mi” i to sprawiło nam wiele radości. 

Ponadto uczyliśmy się zaznaczać kalendarz pogody /czasami każdy z nas 

zauważał jej różne składniki i toczyły się bardzo burzliwe dyskusje  

Tymczasem zniecierpliwieni w oczekiwaniu na śnieg postanowiliśmy, że 

ulepimy w naszej sali w czasie zajęć MDS kule śniegowe, które   będzie 

imitował papier. Tak też z wielkim zaangażowaniem darliśmy w rytm muzyki 

gazety na kawałki, którymi to następnie obsypywaliśmy się /zabawa była 

przednia, nasz śmiech było słychać daleko za murami przedszkola hi,hi,hi/. 

Potem wyzbieraliśmy nasze śnieżynki do ostatniego kawałka gazety by ulepić z 

nich kule śnieżne i umieścić je w worku, potem jeszcze tylko papierowe oczy, 

nos, buzia, guziczki oraz kapelusik i nasz bałwan stał jak malowany. W taki oto 



sposób próbowaliśmy sprowokować Panią Zimę aby sypnęła na nas mrozem i 

śniegiem. Czy nam się powiedzie, trudno to przewidzieć!  

 

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA  – wszyscy chodziliśmy 

bardzo podekscytowani a zarazem „naładowani” 

pozytywną energią, bo nasi dziadkowie to najwspanialsi 

goście, jakich możemy zaprosić do przedszkola! Szybko 

więc zakasaliśmy rękawy i wpadliśmy w wir przygotowań 

na tę uroczystość. Gorliwie ćwiczyliśmy nasze role /szczególnie w niejakie 

zakłopotanie wprowadził nas mikrofon, niektórzy z nas mylili go chyba z 

lodami…/. Próby te jednak bardzo polubiliśmy, tym chętniej i częściej się ich 

domagaliśmy. W między czasie wykonaliśmy własnoręcznie z masy solnej duże 

serca, które po wyschnięciu malowaliśmy farbami /miały potem płonąć gorącą 

miłością do naszych dziadków/. Malowaliśmy też farbami portrety naszych 

dziadków, jesteśmy pewni, że bez problemu odnajdą swój na gazetce 

przedszkolnej. 

ZIMOWE ZABAWY  – niestety niewielka pokrywa śniegu nie pozwoliła nam 

na szalone zabawy. Z zapałem zagniataliśmy kartki papieru i toczyliśmy 

zaciekłe bitwy na kule z nich wykonane. Natomiast w zabawach 



pantomimicznych lepiliśmy bałwany, jeździliśmy na sankach, nartach i łyżwach. 

Mieliśmy również bardzo pouczającą pogadankę na temat bezpiecznych zabaw i 

uczyliśmy się piosenki  pt.: „Zimowe zabawy”. W taki oto sposób styczeń a 

zarazem ferie zimowe dobiegły końca. 

 

PIOSENKI  

Dla Babci i Dziadka 

Droga Babciu, drogi Dziadku – w dniu Waszego święta 

z serca ogrom życzeń niosą Wam Wasze wnuczęta. 

 Ref.: Bo bez Was świat by był, bo bez Was świat by był, 

 bo bez Was świat by był nijaki – szary, smutny, zły. 

 Droga Babciu, drogi Dziadku – uśmiech dla Was mamy, 

 i prezenty i laurki. Bardzo Was kochamy! 

Droga Babciu, drogi Dziadku – sto lat Wam życzymy, 

i specjalnie dla Was dzisiaj piosenkę nucimy. 

 Ref.: Bo bez Was świat by był. 

Moja babcia i mój dziadek 

Moja babcia i mój dziadek, to wspaniali są dziadkowie. 

Dziadek mnóstwo zna zagadek, babcia bajkę nam opowie. 

Ref.     Bo na świecie nie znajdziecie, takich bajek i zagadek. 

            Jakie wnukom opowiada, moja babcia i mój dziadek. 

Poprosimy naszą babcię, babciu z tajemniczą miną. 

Opowiadaj swoją bajkę, a za każdym razem inną. 

Ref.     Bo na świecie nie znajdziecie, takich bajek i zagadek. 

            Jakie wnukom opowiada, moja babcia i mój dziadek. 

Posadzimy teraz dziadka, na fotelu wiklinowym. 

Dziadku powiedz nam zagadkę, całkiem nową, prosto z głowy. 

Ref.     Bo na świecie nie znajdziecie, takich bajek i zagadek. 

            Jakie wnukom opowiada, moja babcia i mój dziadek. 



Zabawy na śniegu 

Gdy pada śnieg, biały śnieg, 

Gdy sypie i prószy biały śnieg. 

 

Z górki na pazurki zjedziemy na sankach,  

A ze śniegu ulepimy białego bałwanka. 

 

Gdy pada śnieg, biały śnieg,  

Gdy sypie i prószy biały śnieg. 

 

W mamę albo w tatę rzucimy śnieżkami 

Przyszła mroźna, biała zima, 

Pobawcie się z nami. 

 

Gdy pada śnieg, biały śnieg, 

Gdy sypie i prószy biały śnieg. 

 

 

 

STYCZEŃ w grupie CHOCHLIKI 

Głowa, ramiona, kolana, palce ☺ Tak w styczniu śpiewająco uczyliśmy się części ciała. 

Powtarzaliśmy i pokazywaliśmy nasze paluszki, brodę, uszy i włosy ☺ Chochlikom szczególnie 

podobała się piosenka o pluszowym misiu, dzięki któremu wiemy już jak po angielsku są 

oczy, uszy, nosek czy łapki. Poznaliśmy także kolejne czasowniki (to wash, to comb, to pat, to 

wave, to love, to shake). 



Zachęcam do oglądania i słuchania z dziećmi: kanał:   

Uczyliśmy się, pokazywaliśmy i śpiewaliśmy wybrane piosenki: 

One Little Finger  
 

Up and down. Parts of the body (finger, head, nose, chin, arm, leg, foot). 

♫ One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.  

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your head. Head!  

 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.  

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your nose. Nose! 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.  

Point your finger up. Point your finger down.  Put it on your chin. Chin! 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap. 

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your arm. Arm! 

One little finger, one little finger, one little finger. Tap tap tap.  

Point your finger up. Point your finger down. Put it on your leg. Leg! 

One little finger, one little finger, one little finger. 

Tap tap tap. Point your finger up. Point your finger down.  

Put it on your foot. Foot! Put it on your leg. Leg!  

Put it on your arm. Arm! Put it on your chin. Chin!  

Put it on your nose. Nose! Put it on your head. Head!  

Now let's wave goodbye. Goodbye! ♫ 

Head Shoulders Knees & Toes 

Body parts (head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose). 

♫ [Point to each body part.] 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. 

And eyes and ears and mouth and nose. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. 

One more time! 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. 

And eyes and ears and mouth and nose. 

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. ♫ 



 
My Teddy Bear 

Parts of the body (eyes, nose, ears, arms, legs, paws). Teddy bear, love. 

♫ My teddy bear has two eyes, two eyes, two eyes.  

My teddy bear has two eyes. I love my teddy bear. 

My teddy bear has one nose, one nose, one nose.  

My teddy bear has one nose. I love my teddy bear. 

My teddy bear has two ears, two ears, two ears.  

My teddy bear has two ears. I love my teddy bear. 

My teddy bear has two arms, two arms, two arms.  

My teddy bear has two arms. I love my teddy bear. 

My teddy bear has two legs, two legs, two legs.  

My teddy bear has two legs. I love my teddy bear. 

My teddy bear has four paws, four paws, four paws.  

My teddy bear has four paws. I love my teddy bear. 

 

The body song (Cookie and Friends A) 
Shake, shake, shake your head, shake your head with me. 

Wave your arms .. 

Pat your tummy .. 

Wave your fingers .. 

Pat your legs .. 

Stamp your feet .. 

 

The face song (Cookie and Friends B) 

Touch your ears and touch your nose. 

Comb your hair and wash your face. 

Open your mouth and close your eyes. 

 

 


