
 

           Ten zaskakująco bezśnieżny pierwszy miesiąc 

nowego roku rozpoczęliśmy tematem „Skok w Nowy Rok”. 

Rozmawialiśmy o czasie i sposobach jego odmierzania – za 

pomocą kalendarza czy zegarów. O tym , jaką mamy porę 

roku możemy stwierdzić patrząc za okno (na pogodę, ale też 

i na to, co dzieje się z roślinami), ale także – i przede 

wszystkim, zerkając w kalendarz. Staraliśmy się zapamiętać 

w kolejności wszystkie dwanaście miesięcy, ponieważ 

wymienienie dni tygodnia bądź czterech pór roku to dla nas fraszka. Pewnie dlatego też 

nauczenie się piosenki pt.: „Pory roku” zajęło nam jeden dzień. Bawiliśmy się w wiele 

zabaw utrwalających charakterystyczne cechy pór roku. Mogłoby się to wydawać zbyt 

łatwe, jak na naszą grupę wiekową, ale kto zaprzeczy, że stokrotka nie jest 

charakterystyczna dla tegorocznej zimy. Naśladowaliśmy więc wszystkie typowa 

czynności, kojarzące nam się z porami roku, wymienialiśmy kolejne miesiące. 

Wykonaliśmy własne kalendarze pór roku, rysując nasze skojarzenia i naklejając 

właściwy podpis pory roku. Podzieliliśmy się na zespoły Wiosny, Lata , Jesieni i Zimy i 

przeprowadziliśmy intensywna gimnastykę z kijkami. Wszystkie grupy były bardzo 

zdyscyplinowane, uważając na kolegów obok. Tę melodyjną piosenkę śpiewaliśmy 

chętnie i często i właśnie ją wybraliśmy do naszego repertuaru przygotowywanego na 

Dzień Babci i Dziadka.  

  Na wizytę tych szczególnych dla nas gości 

pracowaliśmy prawie dwa tygodnie. Uczyliśmy 

się wierszyków i śpiewaliśmy piosenki, by 

naszym bliskim było bardzo miło z okazji ich 

święta. A przygotowaliśmy dla nich 

przedstawienie całkiem bajkowe. Pokazaliśmy 

naszym Kochanym gościom, że każda bajka z ich 



udziałem na pewno miałaby inny finał. Nasze Babcie i Dziadkowie są niezastąpieni i 

niezwykle miło jest nam ich gościć w przedszkolu. 

 Rozmawialiśmy o zimie, o tym jak to jest gdy w kolo jest biało, wszystko 

zasypane jest śniegiem. Rysowaliśmy zimowy krajobraz opierając się głównie na tym, 

co podpowiadają nam nasze wspomnienia, doświadczenia czy wyobraźnia. Ponieważ 

zima ominęła nas szerokim łukiem zatrzymaliśmy się dłużej na biegunie północnym. 

Dzieliliśmy się swoja wiedzą, słuchaliśmy o tym jakie panują zwyczaje na Antarktydzie: 

jak zdobywane jest jedzenie, ubrania, jak wyglądają zabawy młodszych mieszkańców. 

Sami również stworzyliśmy igloo kreśląc łuki podczas melodii, dorysowaliśmy 

Eskimosa ze zmarzniętym noskiem – tworząc w ten sposób wierną podobiznę.  

 

           W tym miesiącu obchodziliśmy 5 – lecie istnienia przedszkola!!! Ogromną 

niespodziankę sprawili nam rodzice naszych przedszkolaków wystawiając bajkę pt.: 

„Czerwony Kapturek”. Obsadę z naszej grupy reprezentowały:  p .Ania  - mama 

Kubusia (znana z zajęć języka angielskiego) , która zaprezentowała się nam jako 

Czerwony Kapturek, p. Dorotka – mama Marysi w roli babci, p. Sylwia - mama Julci D. 

w roli gila i wiewiórki oraz Rodzice Nikodemka zajęli się oczywiście oprawa muzyczną 

p. Magdzia – użyczyła głosu gilowi, a p. Andrzej grał razem z rozśpiewanymi aktorami.   

Mama Fabianka przyczyniła się do uszycia pięknej wiewiórki. Zaangażowanym 

Rodzicom bardzo dziękujemy za wspaniałe przeżycia i prosimy o jeszcze!!! Już słychać 

było w szatni kto ma ochotę przyłączyć się do zabawy następnym razem. Trzymamy za 

słowo!  

Z ogromną przyjemnością i z wielkim przejęciem przedszkolaki oglądały wystawianą 

bajkę. Rodzice wystąpili w pięknych strojach, śpiewając i wypowiadając swoje kwestie 



jak zawodowi aktorzy. Zostali nagrodzeni burzą oklasków . każde dziecko chciało 

wykonać sobie z aktorami zdjęcie co też uczyniono ☺  

 

 

Poznane piosenki i wiersze:  

 

„W”  
Z zajęć MDS 

 
Pójdziemy nad wodę. 
Wyjdziemy na słonko. 

Weronko, chodź z nami. 
Chodź z nami, Weronko. 

 
„Z”   

Z zajęć MDS 
 

Zuzanka klocki poustawiała. 
Zamek jak z bajki tu zbudowała. 

- Brawo, Zuzanko! Teraz na pewno  
panna Zuzanna będzie królewną.  

 
 

„Pory roku” 
1. Cztery pory ma rok cały. 



Każda inna oczywiście. 
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, 

lato w słońcu, jesień w liściach. 
 

Ref.: Wiosna, lato, jesień, zima,  
cztery pory rok nasz ma. 
Każda inne zna zabawy,  
każda w co innego gra.  

 
2. Wiosna lubi rower, piłkę,  

lato łódkę i kajaki. 
Jesień rolki, hulajnogi,  

zima narty, łyżwy, sanki. 
 

3. Wiosna stawia babki z piasku,  
lato kąpie się w basenie,  
jesień spaceruje w lesie,  

zima śnieg w bałwanka zmienia.  
 

 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. 

 

                          Kulig 

1. Jadą sanie, dzwonki dzwonią, 

Bucha para z nozdrzy koniom. 

Jedzie kulig długi taki, 

A w nim same przedszkolaki. 

Ref. 

Wiatr nam gra tra la, la  

Konik woła i – cha – cha  

Dzwonki dzwonią dzeń, dzeń, dzeń  

Mknijmy szybko dalej hej!  
2. Wszyscy w czapkach i szalikach  
Śnieżna wkoło gra muzyka. 

Aż tu nagle zaspa w śniegu  

Wszyscy w nią wpadają w biegu. 

 

 

STYCZEŃ w grupie KRASNALE 

Głowa, ramiona, kolana, palce….. Tak w styczniu uczyliśmy się części ciała. Śpiewaliśmy i 

pokazywaliśmy nasze paluszki, brodę, uszy i włosy ☺ Kilka razy wzięliśmy także kąpiel, aby dokładnie 



umyć naszymi „gąbkami” (woreczkami z grochem) włosy i brzuszek. Aby poszerzyć zakres słownictwa 

w „Mystery box” ukryły się wyrazy związane z łazienką (toothbrush, toothpaste, soap, sponge, comb, 

hairbrush, towel, toilet, sink). Było wesoło i dużo się nauczyliśmy. 

Zachęcam do oglądania i słuchania z dziećmi: kanał:   

Uczyliśmy się, pokazywaliśmy i śpiewaliśmy wybrane piosenki: 

Hello, hello! 

"Hello." "Can you _____?" Simple commands (clap, stamp, stretch, touch, turn around). 

♫ Hello, hello. Can you clap your hands? 
Hello, hello. Can you clap your hands? 

Can you stretch up high? Can you touch your toes?  
Can you turn around?  Can you say, "Hello"? 

Hello, hello. Can you stamp your feet?  
Hello, hello. Can you stamp your feet? 

Can you stretch up high? Can you touch your toes? 
Can you turn around? Can you say, "Hello"? 

Hello, hello. Can you clap your hands? 
Hello, hello. Can you stamp your feet? ♫ 

 
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. ♫ 

 
 

Two Little Eyes (nursery rhyme) 

Two little eyes to look around. 

Two little ears to hear each sound. 

One little nose to smell what's sweet. 

One little mouth that likes to eat. 
 
 

The Bath Song 

"Can you _____?" "I can _____." "Wash your _____." Body parts (hair, feet, face, knees, shoulders, 

toes, hands, nose). 

♫ Can you wash your hair? I can wash my hair.   
Can you wash your feet? I can wash my feet.   
Can you wash your face? I can wash my face.   

Can you wash your knees? I can wash my knees.  
 

I can wash my hair. I can wash my feet. 
 I can wash my face. I can wash my knees.   

This is the way we take a bath.  
 



Can you wash your shoulders? I can wash my shoulders.   
Can you wash your toes? I can wash my toes.   

Can you wash your hands? I can wash my hands.   
Can you wash your nose? I can wash my nose. 

I can wash my shoulders. I can wash my toes.  
I can wash my hands. I can wash my nose. 

This is the way we take a bath. 

 
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. 

 

 


