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     Styczeń jako miesiąc rozpoczynający kalendarzowy rok otworzył czas 
zabaw, miłych spotkań i pożytecznej pracy. Okazał się równie pracowity, pełen 
wyzwań, wrażeń i przede wszystkim nowych doświadczeń, jak poprzednie 
miesiące spędzone w naszym przedszkolu. W pierwszych dniach wysłuchaliśmy 
krótkiej scenki o zimowym bałwanie, powtarzając fragment jej tekstu za naszą 
panią. Odbył się koncert „Małej Filharmonii” pod hasłem „Karnawał w 
tanecznych rytmach”,  podczas którego wysłuchaliśmy fragmentów z  baletu 
„Dziadek do orzechów”   P. Czajkowskiego m.in. „Tańca cukrowej wróżki”,  
„Walca” , „Mazurka” F. Chopina i „Czardasza”. Okres poświąteczny upłynął nam 
na przygotowaniach do „ Dnia Babci i Dziadka” i niewątpliwie był to czas 
intensywnej pracy. Określaliśmy co pasuje do babci a co do dziadka,  podczas 
ćwiczeń analizy i syntezy 
wzrokowej, dostrzegając 
nieprawidłowości w obrazkach,  
składających się z dwóch 
niepasujących części. Nie obyło 
się bez ćwiczeń 
klasyfikacyjnych „Co do kogo 
pasuje?” oraz zabawy ruchowo 
– naśladowczej „Co robią 
babcia i dziadek”? . 
Podawaliśmy własne 
skojarzenia w zabawie 
„Łańcuszek skojarzeń”,  
oczywiście dotyczących naszego zagadnienia. Przyswoiliśmy bez najmniejszego 
problemu piosenkę „Najdroższy dziadku”,  wystukując jej tekst przy użyciu 
klocków oraz ilustrując ruchem treść. Z wielkim zapałem wykonaliśmy  
upominek dla dziadka w postaci ramki na zdjęcie w kształcie serca,  które 
wykleiliśmy kuleczkami z bibuły. Oglądaliśmy rodzinny portret, nazywając 
członków rodziny a pani wytłumaczyła nam dlaczego na zdjęciu są dwie babcie 
i dwóch dziadków. Z chęcią pokolorowaliśmy obrazek przedstawiający babcię i 
dziadka, starając  się nie wychodzić poza linię. Segregowaliśmy przedmioty 
należące do babci i dziadka ze względu na ich przynależność, dzieląc ich nazwy 



na sylaby,  przeliczając je przy tym. Odtwarzaliśmy też zbiory równoliczne. 
Podczas zestawu zabaw i ćwiczeń ruchowych z elementem 
ruchu rozwijającego „Spotkanie z babcią”,  ćwiczyliśmy 
wszystkie partie ciała. Wykorzystywaliśmy ruch w takich 
zabawach jak: „Powitanie”, „Pomagamy babci”, „Na sankach 
z babcią” i „List do babci”. Następny dzień rozpoczęliśmy od 
zabawy matematycznej „Organizujemy przyjęcie dla babci i 
dziadka”,  podczas której nakrywaliśmy do stołu w taki 
sposób,  aby dla każdego było jedno nakrycie, układaliśmy 
na talerzykach jednakową  ilość przysmaków a następnie 

dokładaliśmy na wskazane talerzyki określoną liczbę owoców i 
cukierków. Każdemu z nas udało się określić ilość przysmaków 
na każdym talerzu. Z okazji                 5 – lecia istnienia 
naszego przedszkola,  rodzice przygotowali dla nas bardzo 
miłą niespodziankę,   czyli przedstawienie pt. „Czerwony  
Kapturek”,  w którym brawurowo zagrali swoje role a my 
nagrodziliśmy ich pracę  gromkimi brawami. Otrzymaliśmy też 
pamiątkowe medale, dzieląc się wrażeniami  z obejrzanego 
spektaklu. Odbyła się próba inscenizacji „Zima z babcią  i 

dziadkiem”,  podczas której recytowaliśmy fragmenty tekstu,  zwracając uwagę 
na wyrazistą wymowę, prawidłowy oddech i modulację głosu. Wysłuchaliśmy 
piosenki  „Babciu droga”,  uczestnicząc w zabawie kołowej,  ilustrującej  jej 
treść. Uczyliśmy się też układu 
choreograficznego  do piosenki 
„Serce babci”,  przy użyciu 
serduszek. Dla babci  zrobiliśmy 
kwiatka z bibuły, umieszczając go 
w kubeczku po jogurcie i 
ozdabiając piórkami. Nie obyło się 
bez próby generalnej,  podczas 
której przebieraliśmy się w stroje, 
śpiewaliśmy piosenki i 
recytowaliśmy wierszyki z 
wykorzystaniem odpowiednich 
rekwizytów. Wreszcie nadszedł 
dzień,  w których gościliśmy w 
przedszkolu babcie i dziadków,  prezentując przygotowany program 
artystyczny. Uroczystość ta przysporzyła wiele radości zarówno nam jak i 
gościom, którym wręczyliśmy własnoręcznie wykonane upominki. Słodka uczta 
była miłym akcentem podczas spotkania. Po dniu pełnym wzruszeń,  



wysłuchaliśmy piosenki „Nie pytajcie kogo wolę”, omawiając jej treść. Ważnym 
punktem była improwizacja ruchowa do poznanego utworu „Taniec rąk” oraz 
zabawa rozwijająca szybką reakcję na tempo akompaniamentu „Dziadkowie i 
wnuki”. Tworzyliśmy nawet własne życzenia i melodie dla babci i dziadka. 
Wykonaliśmy portrety naszych bliskich,  malując je farbami na kartce oraz  
dowiadując  się przy okazji jakie cechy posiada portret. Babcie i dziadkowie z 
uśmiechem oglądali nasze prace na wystawie.  
     Kolejny temat który wzbudził  nasze zainteresowanie,  związany był z 
zimową porą.  Przypomnieliśmy   sobie piosenkę „Idzie 
zima” wraz z jej ilustracją ruchową. Słuchaliśmy utworu A. 
Vivaldiego „Zima”,  opisując swoje  wyobrażenia związane 
z muzyką oraz improwizując  ją ruchem z wykorzystaniem 
wstążek. Pani udostępniła  nam apaszki do zabaw 
tanecznych,   z których zrobiliśmy również elementy 
stroju. Tańcom nie było końca. Aby polepszyć własną  
kondycję, wzięliśmy udział w zestawie  zabaw i ćwiczeń 
ruchowych „Zimowe zabawy”,  gdzie chodziliśmy po 
śladach, jeździliśmy w zaprzęgach oraz lepiliśmy i rzucaliśmy śnieżkami do celu. 
Z zainteresowaniem zabraliśmy się do wykonywania talerzyków dla pani Zimy, 
pokrywając je niebieską farbą a po wyschnięciu ozdabiając wyciętymi 
śnieżynkami. Kolejna piosenka która wpadła nam w ucho nosiła tytuł „Pada 
śnieg”,  dlatego też szybko ją przyswoiliśmy , rytmizując tekst oraz ilustrując 
różnymi gestami jej treść. Zimą często wszędzie biało,  więc wykonany przez 
nas obrazek dobitnie odzwierciedlił tą porę roku. Na niebieskim tle przykleiliśmy 
śnieg z białej bibuły, drzewa z małych serwetek papierowych i bałwana z 

płatków kosmetycznych. Bardzo 
lubimy wykonywać różnego rodzaju  
prace i poznawać nowe techniki 
plastyczne.  
W tym miesiącu obchodziliśmy 
urodzinki Frania i Wojtusia,  którym 
odśpiewaliśmy „Sto lat” i złożyliśmy 
mnóstwo serdecznych  życzeń.  
 
 

 
Poznaliśmy następujące piosenki: 
„Najdroższy dziadku” 
Ref. Najdroższy dziadku to jest piosenka,  
którą śpiewają tobie wnuczęta,  
nie o zabawce ani o kwiatku,  
to jest piosenka o naszym dziadku.  



 
1. O tym jak idę z dziadkiem do zoo.  
O tym, jak z dziadkiem jest mi wesoło.  
O brodzie dziadka , co śmiesznie kłuje, 
kiedy się dziadka mocno całuje. 
 

Ref. Najdroższy dziadku to jest piosenka,  
którą śpiewają tobie wnuczęta,  
nie o zabawce ani o kwiatku,  
to jest piosenka o naszym dziadku.  
 
2. O tym, jak z dziadkiem na pyszne ciastka.  
Jedziemy sobie razem do miasta. 
O tym jak idę z dziadkiem na lody, 
i na dwie szklanki sodowej wody. 

 
Ref. Najdroższy dziadku to jest piosenka,  
którą śpiewają tobie wnuczęta,  
nie o zabawce ani o kwiatku, 
to jest piosenka o naszym dziadku. 
 
 
„Serce babci” 

1. Kto bajki opowiada, kto często z nami jest. 

Do snu długo układa,  

zaśpiewa jeśli chcesz. 

Ref: Nasza Babcia serce ma, 

takie duże ,że aż dwa. 

Zawsze ono przy nas jest, przecież o tym wiesz. 

 

2. Cierpliwie wytłumaczy, gdy nie rozumiesz że.  

Sześć dodać trzy i jeden , to dziesięć równa się.  

Ref: Nasza Babcia serce ma, 

takie duże ,że aż dwa. 

Zawsze ono przy nas jest, przecież o tym wiesz. 

 

3. A gdy nasi rodzice znów muszą z domu wyjść. 

To pewnie nasza babcia,                                                                                                                

powinna zaraz przyjść. 



Ref: Nasza Babcia serce ma. 

Takie duże ,że aż dwa. 

Zawsze ono przy nas jest, przecież o tym wiesz. 

 

„Pada śnieg” 

1. Pada śnieg, pada śnieg,  

od samego rana, Kasiu chodź, Jasiu chodź, 

dróżka zasypana.  

2. Pada śnieg, pada śnieg, 

konie ciągną sanie, Kasiu chodź, Jasiu chodź, 

bałwan dzisiaj stanie. 

3. Pada śnieg, pada śnieg, 

bałwan już gotowy, oczka dwa, czarne ma, 

oczka węgielkowe. 

 

Nauczyliśmy się następującego wierszyka: 

„Życzenia dla babci i dziadka” 

Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa.  

A w przedszkolu przedszkolaki składają życzenia.  

Wszystkim babciom, wszystkim dziadkom 

Zdrowia, pomyślności, uśmiechów na co dzień,  

i dużo radości. 

 

 

 

 

 

 



Na zajęciach z języka 

angielskiego   

w styczniu oraz lutym  

 u Skrzatów 

Przez ten okres czasu zajmowały nas dwa tematy: 

zabawki - toys oraz nasze ciało - body. Poszerzyliśmy słownictwo o słówka: 

a ball 

a car 

a teddy 

a dolly 

a train 

a scooter 

a head 

arms/ arm 

a tummy 

fingers/ finger 

legs / leg 

feet/ foot 

 

Układaliśmy je w zdaniach oraz pytaniach, zadając sobie wzajemnie różnorakie zadania oraz 

ćwiczenia. Bawiliśmy się w aktorów poznając kolejną opowieść Cookiego : “What have you 

got in your pouch?” I tym razem nie pokazał się nam od najlepszej strony. Ciągle prosił Lulu 

o wyciągnięcie z jej kangurzej torby zabawek, którymi chciałby pobawić się na dworze. 

Darowane mu przez Lulu zabawki ciągle niezadowolony wyrzucał i prosił o następne. Był tak 

natarczywy, że nie zauważył faktu, że razem z przyjaciółką przesunęli się bliżej pomostu, z 

którego wpadli do wody. Wtedy dopiero Cookie przeprosił przyjaciółkę za swoje zachowanie 

i pomógł jej wyjść z wody.  

Poznaliśmy również jako ciekawostkę nazwy figur geometrycznych: triangle, circle, square, 

rectangle.  

Nauczyliśmy się również wiersza “Teddy bear”: 

Teddy bear, Teddy bear. Turn around. 

Teddy bear, Teddy bear. Touch the ground. 

Teddy bear, Teddy bear. Walk upstairs. 

Teddy bear, Teddy bear. Say your prayers. 

Teddy bear, Teddy bear. Turn off the light. 

Teddy bear, Teddy bear. Say goodnight. 



Śpiewamy piosenki: 

 

“Toys song” 

 

/What is red?/ x2 

/Can you see?/ x2 

/I can see a scooter./ x2 

/Point with me/ x2 

 

/What is pink?/ x2 

/Can you see?/ x2 

/I can see a dolly./ x2 

/Point with me/ x2 

 

/What is yellow?/ x2 

/Can you see?/ x2 

/I can see a teddy./ x2 

/Point with me/ x2 

 

/What is purple?/ x2 

/Can you see?/ x2 

/I can see a ball./ x2 

/Point with me/ x2 

 

/What is green?/ x2 

/Can you see?/ x2 

/I can see a car./ x2 

/Point with me/ x2 

 

/What is blue?/ x2 

/Can you see?/ x2 

/I can see a train./ x2 

/Point with me/ x2 



 

“Body song” 

 

/Shake, shake, shake your head.  

Shake your head with me./ x2 

 

/Wave, wave, wave your arms.  

Wave your arms with me./ x2 

/Pat, pat, pat your tummy.  

Pat your tummy with me./ x2 

 

/Wave, wave, wave your fingers.  

Wave your fingers with me./ x2 

 

/Pat, pat, pat your legs.  

Pat your legs with me./ x2 

 

/Stamp, stamp, stamp your feet.  

Stamp your feet with me./ x2 

 

„Round the tree” 
 

Round and round the tree, 

Tap your foot like me, 

Oopsy, oopsy, 

We all fall down. 

 

Round and round the tree, 

Clap your hands like me, 

Oopsy, oopsy, 

We all fall down. 

 

Round and round the tree, 



Nod your head like me, 

Oopsy, oopsy, 

We all fall down. 

 

“Put your hand up” 

Put your hand up, 

Put your hand down, 

Up, down, up, down, 

And shake it all around. 

Do the Hokey Cokey, 

And turn yourself around. 

Turn yourself around. 

 

Put your foot up, 

Put your foot down, 

Up, down, up, down, 

And shake it all around. 

Do the Hokey Cokey, 

And turn yourself around. 

Turn yourself around. 

 

Put your head up, 

Put your hand down, 

Up, down, up, down, 

And shake it all around. 

Do the Hokey Cokey, 

And turn yourself around. 

Turn yourself around. 

 

 

 

„Lucky” 

 



I can clap my hands: 

one, two, three, four, five. 

I can stamp my feet: 

one, two, three, four, five. 

I can nod my head: 

one, two, three, four, five. 

I can wave my hands: 

one, two, three, four, five. 

Now we all can dance! 

One, two, three, four, five. 

Look at Lucky! She/he can jump! 

 


