
Luty u Elfów 
 

 W lutym dołączyła do nas nowa koleżanka – Jagoda. Bardzo 
się ucieszyliśmy z tego powodu, bo koleżanek i kolegów nigdy dość:) Mamy 
nadzieję, że Jagódka jest tego samego zdania i szybko się zaaklimatyzuje 
w naszej grupie, czego serdecznie jej życzymy!!! 
           Ten mroźny miesiąc rozpoczęliśmy od omawiania różnych zimowych 
sportów i zabaw. Jakaż szkoda, że nie 
mogliśmy wtedy wychodzić i sami 
baraszkować na śniegu… Nasze panie 
postarały się jednak o różne atrakcje dla 
nas. Między innymi wykonaliśmy ciekawe 
doświadczenie pokazujące nam, że śnieg jest 
brudny! Podczas trzygodzinnej obserwacji, 
gdy śnieg nabrany do słoika topniał, 
zauważyliśmy, że woda staje się ciemna, a na 
dnie słoja osiadł czarny pył. „Teraz to już na 
pewno nie będę jadł śniegu” – zapewniał Kubuś. Ale i na to znalazły radę Elfiki – 
stwierdziły za Hanią, że można jeść śnieg – ten, który akurat leci z nieba… :) 
Odbyły się również poważne rozmowy na temat zachowania się na śniegu 
i lodzie – jeśli ktoś się zgodzi, możemy lekko rzucać w niego kulkami śniegu, 

jednak pod żadnym pozorem nie celujemy 
w buzię; bez pozwolenia dorosłego nie 
wchodzimy na lód; na lodowisku jeździmy  
uważnie, nie potrącając innych; zjeżdżając na 
sankach staramy się zachować ostrożność itd. 
Te rozmowy zakończyliśmy uważną, aczkolwiek 
udaną zabawą „Zimowe sanie”, w której to 



w parach poruszaliśmy się po sali, delikatnie obchodząc się ze sobą. Na 
następny dzień poznaliśmy ciekawy wiersz A. Łady – Grodzickiej pt.: „Dziewięć 
bałwanków”. Ach, co to były za przedziwne bałwany – chude lub niezwykle duże, 
w kapeluszu lub z wąsami… Sami stworzyliśmy ilustracje 
do wiersza, przy czym towarzyszył nam przez cały czas 
śmiech: „Jak to – wąsiki?! Bałwan i wąsiki?” – krzyczał 
Filip. Zaś Oliwia długa śmiała się z dziewiątego 
bałwanka – „To taka chudzina!”. Efekt naszej pracy 
można było podziwiać w szatni.  My zaś dzięki temu 
wierszowi poznaliśmy graficzny obraz cyfry 9. 
Potrafimy też posługiwać się liczebnikami 
porządkowymi: pierwszy, trzeci, ósmy, dziewiąty. 
Elfiki brawurowo poradziły sobie również z kolejną pracą plastyczną – 
ulepieniem z masy solnej bałwana, zrobienie mu oczek i nosa oraz usta z korali. 
Ależ wyszły nam ciekawe bałwany – niczym z wiersza pani Anny – grube, chude, 
w kapeluszach… 
W tym tygodniu wykonywaliśmy bardzo wiele ćwiczeń fizycznych. Największym 
wyzwaniem było (i w dalszym ciągu jest) dla nas poradzenie sobie z porażką. 
Wiadomo - przykro jest przegrywać, lecz niektóre Elfy nie dawały sobie 
kolejnej szansy – uznawały, że skoro przegrały, rywalizując z innymi, to 
w kolejnej zabawie i tak nie mają szans. Staraliśmy się to im tłumaczyć 
i wzbudzić w nich ducha sportu, lecz przychodziło nam to ciężko. Będziemy nad 
naszą postawą i motywacją ciągle pracować, mając na uwadze nasze przyszłe 
sukcesy i porażki. 
             W tym miesiącu rozmawialiśmy również o różnych pojazdach: 
lądowych, wodnych i powietrznych. Chętnie rozwiązywaliśmy zagadki słowne na 

ich temat oraz rozpoznawaliśmy pojazdy po 
dźwiękach, jakie wydają. Wykazywaliśmy 
się sporą pomysłowością przy 
konstruowaniu z klocków przeróżnych 
pojazdów, zarówno tych rzeczywistych, 
jaki i tych bardziej futurystycznych. A że 
każde dziecko zechciało mieć w domu 
rakietę, postanowiliśmy również i ją 
wykonać. I tak wpierw pokolorowaliśmy jej 
poszczególne elementy, by następnie je 

wyciąć. Na końcu nakleiliśmy je na słomkę. Wydawało się nam, że nasze panie 
będą musiały nam je odebrać, gdyż nie mogliśmy przestać się nimi bawić, 
a przecież dużo jeszcze pracy przed nami było do wykonania. W tym samym 



tygodniu bowiem poszerzaliśmy nasze słownictwo o wyrazy rozpoczynające się 
głoską r. A że często wykonujemy różnorakie ćwiczenia słownikowe, było to dla 
nas niczym fraszka i od razu padły słowa: rak, rakieta, rower, ryba, Robert, 
ręka, rywalizacja, ramiona, rabarbar, ryk, rów, rym, rozrabianie… Oj, tak. To 
ostatnie towarzyszyło nam szczególnie w lutym;) i nie tylko wtedy… 

Bardzo spodobał się wszystkim Elfom szczególny 
pojazd poruszający się po torach – pociąg. 

Dlatego też zajęliśmy się nim na 
zajęciach prowadzonych Metodą 

Dobrego Startu. Wykonaliśmy piękną gazetkę na tablicy – długi, składający się 
z lokomotywy oraz 5 wagonów pociąg. Przeliczaliśmy różne elementy wagonów, 
posługując się liczebnikami porządkowymi. Ćwiczyliśmy rytmy do piosenki „Puff, 
puff, rusza pociąg”, przy okazji odpowiednią usprawniając wymowę zgłosek „sz”, 
„cz”. Wykonaliśmy trudny wzór składający się z dwóch linii poziomych 
i czterech pionowych. Jak zawsze - efekty naszej pracy można było podziwiać 
w szatni na gazetce.  
 Następnym tematem, z którym przyszło się 
nam zmierzyć, był sposób ubierania się zimą. 
Rozpoczęliśmy go od porównywania naszych 
szalików: zwracaliśmy uwagę na ich długość 
i szerokość, posługując się określeniami długi, 
dłuższy, najdłuższy, taki sam oraz szeroki, 
szerszy, najszerszy . Zauważyliśmy, że szaliki 
wykonane były z różnych materiałów – jedne  
wełny, inne z włóczki, a jeszcze inne np.: 
z polaru. Z wielkim  zainteresowaniem 
poznaliśmy rodzaje termometrów – pokojowy, zaokienny i lekarski – 
i omówiliśmy ich wygląd i funkcje. A jako że w lutym mróz dał się nam 
wszystkim bardzo we znaki, tym łatwiej było nam zrozumieć, jak temperatura 
wpływa na nasz sposób ubierania się. A, że pogoda bywa kapryśna, z czego 
doskonale zdajemy sobie sprawę, czasem trzeba użyć parasola. Dzięki temu 
wyrazowi poznaliśmy głoskę p i słowo przeciwieństwa.. Staraliśmy się odnaleźć 
je w naszym codziennym życiu – dzień i noc, mokro – sucho itd.  

W tym samym czasie mieliśmy przyjemność wziąć 
udział w kolejnym koncercie z cyklu Mała Filharmonia 

– tym razem słuchając pięknie wykonywanych 
utworów „Obrazki z wystawy”, które 
skomponował w XIX wieku Modest Musorgski,  

 



zainspirowany wystawą akwarel orazrysunków Wiktora Hartmanna. Nam 
spodobał się utwór „Stary zamek” – podczas słuchania poczuliśmy się, jakbyśmy 
faktycznie znajdowali się w nawiedzonym, starym zamczysku.  
          W kolejnym tygodniu lutego rozmawialiśmy o naszej ojczyźnie i jej 
stolicy – dzięki temu wiemy, że kraj, w którym żyjemy to Polska i że jej stolicą 

jest Warszawa. Z ciekawością poznaliśmy 
legendę dotyczącą powstania tego miasta. 
Przypatrzyliśmy się również mapie Polski, 
zaznajamiając się z jej rzekami, odszukując 
różne miasta na niej. Wiemy też, jak  wygląda 
herb Warszawy i dlaczego widnieje na nim 
syrenka trzymająca miecz. Poznaliśmy też 
kolory naszej narodowej flagi (sami również 
wykonaliśmy takie flagi) i godło naszego kraju. 
Osłuchaliśmy się także z hymnem. 
Rozmawialiśmy również o królach i królewnach 
i ich zamkach przy okazji zapoznając się 

z głoską z. Najczęściej przy zamkach bywały dobudowywane wieże – 
obserwacyjne, kościelne czy obronne. My postanowiliśmy porozmawiać 
i nauczyć się piosenki o tej nam najbliższej wieży – klockowej. I na te zajęcia 
zaprosiliśmy naszych Rodziców. Serdecznie dziękujemy za wizytę i zapraszamy 
na kolejne zajęcia otwarte! 
 Pod koniec miesiąca zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób należy 
szanować środowisko, w którym żyjemy i dlaczego jest to taka ważna sprawa. 
Mówiliśmy, jakie działania możemy podejmować, aby nasze otoczenie było 
czyste i przyjazne żywym istotom: 
możemy m. in. segregować surowce 
wtórne, wrzucając je do 
odpowiednio oznakowanych 
kontenerów; oszczędzać wodę czy 
energię elektryczną; niepotrzebne 
już sprzęty elektryczne i baterie 
oddawać do wyznaczonych miejsc w 
naszym mieście.  
Mieliśmy też okazję bawić się 
z głoską w – to znajdując ją na początku, w środku lub na końcu różnych 
wyrazów; to szukając przedmiotów w naszym otoczeniu, które w swojej nazwie 
zawierają tę właśnie głoskę ; a to znów wyodrębniając ją ze zbioru innych 
głosek.  



Wzięliśmy również udział w ciekawej wycieczce z naszymi rodzicami, którym 
w tym miejscu pragniemy podziękować za wszelką pomoc! Oczywiście mamy na 
myśli kulig, który odbył się w Wiśle. Śmiechu jak również i śniegu było co nie 

miara. Po udanej i krótkiej podróży autobusem, podczas której Mateusz zaraził 
połowę Elfików piosenką z reklamy pewnego sklepu („Codziennie niskie ceny!”), 
mogliśmy wsiąść do jednych z czerech sań ciągniętych przez pary koni. Sam 
wjazd był przyjemny, aczkolwiek dla niektórych dzieci za krótki… Zaś na końcu 
wycieczki saniami oddaliśmy się upragnionym przyjemnościom na śniegu – 
zjeżdżaniem z górki, rzucaniem się śnieżkami, by potem udać się na mały 
posiłek i wrócić do zimowych szaleństw. Wiemy, że Elfiki powtarzałyby taką 
wycieczkę codziennie! 
 W tym miesiącu odwiedziły nas panie studentki - dentystki, które 

przedstawiły nam scenkę rodzajową, dzięki 
której dowiedzieliśmy się, jak skutecznie i 
prawidłowo myć zęby – na  pamiątkę tego 
spotkania otrzymaliśmy jednorazowe 
szczoteczki i kubki do mycia zębów oraz 
kolorowanki. Bardzo podobało nam się to 
spotkanie, bo dzięki niemu  każdy Elf wie, co 
robić, aby mieć piękne, zdrowe zęby:) 

 
 



Poznaliśmy piosenki: 
 

„Zimowe sporty” 
 

1. Sport to zdrowie! - woła Zima. - 
Nic nas w domu nie zatrzyma. 

/Choć mróz szczypie, aj, aj, aj, 
nura w zaspę śniegu daj!/x2  

 
2. Gdy na stoku szlak przetarty, 

trzeba wybrać się na narty. 
/I szusować, szu, szu, szu, 

nawet jeśli braknie tchu./x2 
 

3. Wzywa tafla lodowiska, 
w piruecie łyżwa błyska. 

/Skok z obrotem: hop, la, la. 
I w hokeja jeszcze gra./x2 

 
4. A na sankach saneczkarze 

jadą sami albo w parze. 
/Pokrzykują: - Hej, hej, hej, 
a ty, zimny wietrze wiej!/x2 

 
Tupu tup po śniegu 
Przyszła zima biała 
Śniegiem posypała 
Zamroziła wodę 
Staw przykryła lodem 
 
Tupu tup po śniegu 
Dzyń, dzyń na sankach 
Skrzypu skrzyp na mrozie 
Lepimy bałwanka 
 
Kraczą głośno wrony kra, kra 
Marzną nam ogony kra, kra 
Mamy pusto w brzuszku 
Dajcie nam okruszków! 



Ref. Tupu tup po śniegu… 
 
Ciepłe rękawiczki 
I wełniany szalik 
Białej, mroźnej zimy 
Nie boję się wcale 
 
Ref. Tupu tup po śniegu… 
 
 

„Lepimy bałwana” 
Z zajęć MDS 

 
 
 

Śnieżek prószy od rana, 
 ulepimy bałwana. 

 
/ Białego, wielkiego,  

wesołego, śnieżnego./x 
 
 

 
 
 

 
„Puff, puff, rusza pociąg” 

Z zajęć prowadzonych MDS 

 
Puff, puff, puff, puff,  

rusza pociąg, rusza pociąg,  
cz, cz, cz, cz,  

coraz szybciej mknie po torach,  
sz, sz, sz, sz,  

zwalnia teraz, zwalnia teraz,  
s, s, s, s,  

stanął już.  
 
 



„Wieża klockowa” 
Z zajęć MDS 

 
Klocek na klocek,  

jeszcze jeden klocek,  
już stoi wieża,  
wieża klockowa. 

/Zgadnij, co w takiej wieży się chowa./ x2 
 
 
 
 

 
 

„Uważaj na drzewko” 
 

 

 

 1. W berka, albo w chowanego, 
dobrze bawić się z kolegą, 
lecz uważaj na drzewko, 
by nie zdeptać go. ( 2x) 

 
2. Gdy skaczemy i biegamy, 
na podwórku w piłkę gramy, 

uważajmy na drzewka, 
by nie zniszczyć ich.( 2x) 

 
 

Poznaliśmy wiersz:  
 
 

M. Barańska 
   „Prawe oko” 

 
Prawe oko, prawe ucho,  
prawa ręka, prawy bok. 

Najpierw tupnę prawą nogą 
potem w prawo zrobię krok. 

 
 
 



ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW 

 

W lutym przypomnieliśmy sobie nazwy hałaśliwych zabawek. Bawiliśmy się  

w głośne zabawki naśladując ich ruchy i odgłosy. Mogliśmy również po raz kolejny 

posłuchać historyjki obrazkowej w której to Densel bardzo hałasował bawiąc się 

samolotem, robotem, bębenkiem itp.  

Jednak luty to nie tylko miesiąc zabaw ale również czas kiedy zadbaliśmy o nasz 

wygląd. W rytm piosenki czesaliśmy nasze włosy i myliśmy naszą twarz. Wykonywaliśmy 

różne polecenia związane z częściami ciała: dotykaliśmy nosa, uszu, klepaliśmy się po 

brzuszku, potrząsaliśmy głową. Duże emocje wywołał potwór, który schował się za oknem 

w pokoju Densela. Sympatyczne spotkania z potworem Cookiem zakończyliśmy pracą 

plastyczną: narysowaniem uszu, noska i oczu różnym zwierzątkom.   

 

RECYCLED 

Words: boat, robot, plane, trumpet, drum, phone, face, eyes, nose, ears, mouth, hair, comb, 

wash 

SONG 

“Noisy toys song”, „Face song” 

 

 


