
 Luty u Chochlików 
 
 
  My,  CHOCHLIKI,   rozpoczęliśmy 
naszą przygodę z przedszkolem w lutym.  
Od tego czasu w naszym życiu zaszło wiele 
zmian. Przede wszystkim spędzamy dużo 
więcej czasu bez rodziców. Jednak tu, w 
naszym przedszkolu, dzieje się bardzo 
wiele, co nie pozwala nam aż tak bardzo 
tęsknić za bliskimi bo przecież  
nawiązujemy nowe znajomości:) Czasem 

jeszcze któryś Chochlik troszkę popłacze za mamą czy tatą, ale na szczęście 
łzy szybko obsychają:) 
 W owym  czasie zdążyliśmy już dobrze poznać siebie nawzajem, nasze 
panie wychowawczynie i cały personel. Znamy także pomieszczenia znajdujące 
się w naszym przedszkolu i wiemy, co się w nich dzieje. Byliśmy nawet z 
odwiedzinami w kuchni, gdzie kucharze gotują dla nas pyszne obiadki. Było tam 
bardzo dużo różnych  
i  ciekawych maszyn oraz urządzeń, z których 
większość była znacznie większych rozmiarów 
niż te, które nasze mamusie posiadają w 
kuchni.  Poznaliśmy też zabawki znajdujące się 
w naszej sali - nawet sobie o nich trochę 
opowiadaliśmy i próbowaliśmy określić ich 
wielkość (duża, mała). Wiemy również, jak  
o nie dbać i porządkować je, choć, jak się 
okazało, nie jest to wcale łatwe zadanie.  
 Większość z nas zdecydowanie polubiła odpoczynek na leżakach – mamy 
wtedy okazję do posłuchania ciekawych opowieści czytanych nam przez panie 
lub odtwarzanych z płyty oraz do zrelaksowania się przy spokojnych 
kołysankach – wszystko to sprawia, że po podwieczorku znów jesteśmy pełni 
energii do wesołych przedszkolnych zabaw. Naszym przewodnikiem i 
prawdziwym kolegą stał się główny bohater książki czytanej przez panie - MIŚ 
USZATEK! Staraliśmy się  ulepić go z plasteliny, choć końcowy efekt naszych 
starań był różny:)  



  Panie nauczyły nas wielu zabaw 
ruchowych. Najbardziej przypadły nam 
do gustu: „Pajacyk”, „Balonik”, „Miś 
brunatny”  
i „Róża”. Często też słuchaliśmy muzyki 
klasycznej -  próbowaliśmy też 
wykonać do niej improwizację ruchową. 
Dziewczynki z naszej grupy okazały się 
prawdziwymi artystkami, a chłopcy 
artystami. 
 Odbyliśmy już nasze pierwsze 

spacery po okolicy i musimy przyznać, że chodzenie w parach nie jest takie 
łatwe, ale bardzo je lubimy. Jak tylko zrobi się cieplej i zazieleni się trawa, na 
pewno będziemy korzystać z naszego przedszkolnego placu zabaw, na który na 
razie spoglądamy z utęsknieniem zza okna naszej chochlikowej sali:)  
 Ponadto regularnie ćwiczymy nasze narządy mowy w czasie zabaw 
logopedycznych, śpiewamy piękne piosenki i uczymy się pokazywać wysokie i 
niskie dźwięki,  
a z językiem angielskim zaznajamia nas 
kotek COOKIE. Poznaliśmy też 
ciekawy instrument,  jakim jest pianino 
– pięknie gra na nim pani Magda, która 
prowadzi rytmikę.  
Z kolei pani Monika zaznajomiła nas  
z marakasami, których dźwięki 
przypominają nam spadające krople 
deszczu lub wiejący wiatr. 
 Natomiast podczas pierwszych 
zajęć edukacyjnych dowiedzieliśmy się, z jakich części składa się ciało 
człowieka. Wymienialiśmy je, pokazywaliśmy je, a nawet przeliczaliśmy wspólnie 
z naszymi paniami. Wykonaliśmy już wiele prac plastycznych wspólnie lub 
indywidualnie. Rysowaliśmy kredkami, malowaliśmy farbami, naklejaliśmy, 
wyklejaliśmy i lepiliśmy z plasteliny – efekty większości tych działań można było 
podziwiać w szatni. 



  Teraz z niecierpliwością czekamy, co 
przyniesie nam kolejny miesiąc 
przedszkolnego życia  
i mamy nadzieję, że będą to same miłe chwile! 
Do zobaczenia:) 
 

Poznaliśmy piosenki: 

 

„Idzie Jaś” 
 

Idzie Jaś, idzie Staś, idzie też Marysia. 
Wszyscy dziś grzeczni są i nie tylko dzisiaj. 

Tup, tup, tup, tup, tup, tup  

− daleko wędrują. 
Hop, hop, hop, hop, hop, hop 

− lekko podskakują. 
 

Poznaliśmy wierszyki: 

 
Tu mam nosek jak guziczek,  
tu mam czoło, tu policzek. 
Ile mam policzków? Dwa! 
A to właśnie jestem ja! 

 
 

 
 „Słoneczko świeci” (wyliczanka) 

 
Słoneczko świeci dla grzecznych dzieci,  

a dla niegrzecznych wcale nie świeci! 
Gwiazdki mrugają, rybki pływają,  

motylek poleciał w daleki świat. 
Pod lasem chateńka, a przy niej sarenka.  

Zajączek tam mały i drugi do pary;  
sosna jak wielkolud! Maleńki krasnolud  
pod grzybkiem się schował, zwierzątka 



rachował: 
dziesięć palców mam,  

każdy stoi sam. 
Czasem sobie porachuję,  

czy któregoś nie brakuje,  
czy je wszystkie mam,  
czy je wszystkie mam: 
pierwszy palec wielki; 

drugi wskazujący na figielki; 
trzeci palec to największy; 

czwarty palec trochę mniejszy; 
piąty palec to jest mały 

- oto szereg cały! 
 

„Kotek” 
 

W domku nad rzeczką  
kot gotował mleczko.  

Mieszał je w rondelku łyżeczką niewielką. 
Raz zamieszał – raz spróbował, 
raz zamieszał – raz spróbował: 

bardzo krótko je gotował. 
A gdy się ugotowało, nic w rondelku nie zostało! 

 
 

„Zima” 

Zima, zima, zima, 
Pada, pada śnieg. 

Jadę, jadę w świat sankami, 
Ref: 

Sanki dzwonią dzwoneczkami: 
Dzyń, dzyń, dzyń, 
Dzyń, dzyń, dzyń 

 
Zasypane drogi, 

Śniegu cały świat, 
Biała droga hen przed nami, 

Ref. 



 
„Kropka” 

 

Kropka, kropka, 
Kreska, kreska, 

Okrągłe kółeczko, 
Uśmiechnięte mamy buzie jak żółte słoneczko. 

 
„Stonoga” 

 
Idzie, idzie stonoga 
Stonoga, stonoga, 

Aż się trzęsie podłoga, podłoga bęc. 
Pierwsza noga, druga noga, trzecia noga, 

Czwarta noga, piąta noga, szósta noga, siódma noga …… 
 
 
 

 
W lutym  

na zajęciach 
z języka angielskiego 

u 
Chochlików: 

 
 
Poznaliśmy niezwykle sympatycznego kotka o czerwonym futerku 
i obco brzmiącym imieniu: Cookie. Niektóre Chochliki z początku bały 
się pacynki, lecz po bliższym zapoznaniu się pokochały tego 
nietypowego nauczyciela języka angielskiego. I nauczyły się z nim 
słów:  hello, bye-bye, no, yes, stand up, sit down. Również zapoznały się 
z piosenkami:  



„Hello song” 

/Hello, hello, 
Girls and boys./x3 

Hello, hello, 
Hello. 

It’s English time. 
Stand up! Stretch! 
And skip with me…! 

Skip, skip, 
Skip to the tree. 

Skip, skip, 
Skip to the tree. 

Skip, skip, 
Skip to the tree. 
Skip to the tree, 
And sing with me. 

 
 

„Bye-bye song” 

Bye-bye, 
Girls and boys. 

Bye-bye, 
Girls and boys. 

Bye-bye, 
Girls and boys. 

Bye-bye, girls and boys! 
 
 
 


