
 

W lutym 

u Elfów. . .  

 Pierwszy tydzień tego miesiąca zdominował karnawał. Wszystkie dzieci z 

niecierpliwością czekały na bal, a przede wszystkim na możliwość przebrania się w dużo 

wcześniej wybrany strój. Począwszy od poniedziałkowego poranka aż po następny dzień, 

był to jedyny temat naszych rozmów. W tym roku nasze panie stwierdziły, że warto 

wybrać się do „Podwodnego świata”. I kiedy nadszedł ten upragniony dzień, do sali 

wmaszerowały Elfy przebrane w podmorskie stworzenia – Sangyeon był delfinem, Staś 

płaszczką, zaś Fabian zaskoczył nas strojem ośmiornicy. Pojawił się Artur – krokodyl, 

Oleńka była wodą, zaś Oliwia piratem. Ile dzieci, tyle ciekawych strojów! A jeszcze 

więcej było zabawy i śmiechu podczas samego balu, który rozpoczął się tradycyjnym już  

Korowodem Przebierańców. Następnie wszyscy wzięli udział w szaleńczych tańcach i 

pląsach do największych hitów – na czele z „Wyginam śmiało ciało”, oczywiście:) Później 

ochoczo graliśmy w „Muszelkowe memory”, z wypiekami na twarzy szukaliśmy 

prawdziwych pirackich 

dukatów, po odtańczeniu 

obowiązkowego pirackiego 

tańca, rzecz jasna:) Kiedy 

tylko nieco odsapnęliśmy po 

tych zmaganiach i posililiśmy 

się pysznymi słodkościami, 

wzięliśmy udział w interaktywnej gimnastyce „Boobie Beebies”, naśladując sposób 



poruszania się różnych stworzeń morskich: ośmiornicy, płaszczki, konika morskiego, 

rekina oraz żółwia:) Następnie ponownie oddaliśmy się 

harcom w takt skocznej muzyki, przy czym nie mogło 

oczywiście zabraknąć ogromnej ilości baniek 

mydlanych, których łapanie jak zwykle dostarczyło nam 

wiele radości. I tym właśnie sposobem kolejny 

przedszkolny bal stał się historią... Na szczęście w 

czasie poobiedniego relaksu odbyła się projekcja bajki 

„Gdzie jest Nemo?”, więc jeszcze przez jakiś czas 

mogliśmy „przebywać” w podmorskich głębinach:)  

Na następny dzień po balowej zabawie udaliśmy się w 

ciekawy, podwodny świat, czytając o przedziwnych rybach zamieszkujących oceany. 

Najbardziej spodobał nam się węgorz elektryczny! Potem razem z rybkami nauczyliśmy 

się pisać szlaczek przypominający nam literę r, mówiąc wiersz pt.: „Rzekła rybka raz”. 

Sami też wykonaliśmy nasze małe morze na szarym papierze. Oczywiście wpierw 

wycięliśmy rybki (już widać, że wycinanie mamy znakomicie opanowane:), następnie tak 

jak podyktowała nam wyobraźnia i chęć tworzenia, tak je przyozdobiliśmy bibułą i 

pokolorowaliśmy. A na końcu umieściliśmy je na 

szarym papierze pomalowanym przez chętne 

dzieci na niebiesko. To była fantastyczna zabawa. 

Dzień wcześniej doskonaliliśmy umiejętność 

liczenia za pomocą owych rybek. Tworzyliśmy na 

dywanie w kołach różnoliczne zbiory, biorąc pod 

uwagę dwie cechy: kolor oraz wielkość rybek. 

Porównywaliśmy ich liczebność, pokazywaliśmy te 

najbardziej liczne i te najmniej, a także 

równoliczne zbiory. Dzieliliśmy je na nowo i znów porównywaliśmy. Okazało się, że 

potrafimy już dobrze liczyć w pamięci.  

           W kolejnym lutowym tygodniu przybliżyliśmy sobie znane nam urządzenia 

elektryczne. Okazało się, że znamy ich całe mnóstwo, a już chłopcy okazali się w tym 



temacie prawdziwymi ekspertami! Szczególną uwagę poświęciliśmy, rzecz jasna, faktowi, 

że urządzenia takie mogą obsługiwać wyłącznie dorośli, a dzieci mogą im jedynie przy tym 

asystować. 

W tym czasie mieliśmy również przyjemność skorzystania z zaproszenia do Katolickiej 

Szkoły Podstawowej: ochoczo braliśmy udział w zajęciach z języka angielskiego i 

niemieckiego, rytmiki i plastyki – najbardziej podobały nam się te ostatnie, gdyż każdy 

Elf wyszedł z nich z własnoręcznie ozdobiona poszewka na jasiek:) Niektórym z nas tak 

bardzo się spodobała ta szkoła, że nie chcieliśmy jej opuścić:)   

Na kolejnych zajęciach postanowiliśmy poćwiczyć z szarfami, by potem zasiąść do 

stolików i tworzyć farbami zimowe pejzaże, kredkami pastelowymi wariacje na temat 

urządzeń elektrycznych, z bibuły wykleić wspomnienia po balu, zaś na końcu powycinać 

wybrane prace. Wtedy też mogliśmy przejść do pracy w naszych podręcznikach i w 

dalszym ciągu ćwiczyć różnego rodzaju szlaczki.  

           W kolejnych zimowych dniach skupiliśmy się na naszych matematycznych 

umiejętnościach. Przybliżyliśmy sobie znaną nam figurę 

– trójkąt. Poznaliśmy wiersz, który pomógł uświadomić 

nam, że różne są trójkąty. Sami je rysowaliśmy, 

liczyliśmy boki i kąty, porównywaliśmy ich długość, 

mierząc boki wstążką. Doszliśmy nawet do wniosku, że 

są figury, które składają się z dwóch takich samych 

(pod względem wielkości) trójkątów. Wyodrębnialiśmy z 

naszego bliższego oraz dalszego otoczenia rzeczy o 

tym kształcie. I wykonaliśmy kartę zadań, gdzie 

starannie rysowaliśmy tę figurę. Na kolejnych 

zajęciach w rytm wiersza narysowaliśmy ich wiele na 

gazecie oraz kartkach z zeszytu. Powycinaliśmy je i nakleiliśmy na kartkę tworząc 

twórcze obrazki – samoloty, zwierzęta, kwiaty itp. Jak zwykle nasze panie zawiesiły je na 

wystawce w szatni, gdzie nasi Rodzice mogli je podziwiać.  



          W ostatnim tygodniu tego najkrótszego 

miesiąca w roku postanowiliśmy  porozmawiać o tym, 

jak prędko mija nam czas. Porównywaliśmy wygląd 

osób w różnym wieku i porządkowaliśmy ich sylwety 

od najmłodszego do najstarszego. Przy okazji 

naocznie przekonaliśmy się, że nie zawsze większy 

(wyższy) znaczy starszy:) Zwróciliśmy też uwagę na 

następowanie po sobie pór roku i ich cykliczność. 

Omówiliśmy sobie także przebieg naszego dnia i 

wyróżniliśmy cztery jego pory: poranek, południe, popołudnie oraz wieczór. 

Przyporządkowaliśmy im odpowiednie posiłki i aktywności dla nich charakterystyczne. 

Potem, na drugich tego dnia zajęciach, na których gościliśmy naszych rodziców, 

opowiadaliśmy sobie o innym mierzeniu czasu – poprzez zegar. I to on stał się dla nas 

inspiracją do poznania litery „z” i pobawienia się wierszem, w rytm którego pisaliśmy ową 

głoskę. A pisaliśmy ją na kartach ze wzorem, które wykleiła różnymi materiałami p. Kasia, 

na tackach z kaszą, na kartkach kolorowymi pisakami, na plecach kolegów i koleżanek. Po 

takich zabawach nie mieliśmy problemu napisać ją na kartach zadań. Ale nasze myśli 

biegły już ku wiośnie i ogrodzie, w którym będziemy mogli biegać w lżejszej odzieży. 

Więc... aby do wiosny:) 

  

 



Poznane piosenki i wiersze: 

 

 „Rzekła rybka raz” 

Z zajęć MDS 

Już wieczorny zmrok –  

rzekła rybka raz.    

- Pora spać już iść,  

więc na kąpiel czas.  

 

„Trójkąt” 

Z zajęć MDS  

Najpierw policz boki,  

potem policz kąty. 

Zapamiętaj teraz: 

 różne są trójkąty.  

 

 

„Która godzina?” 

Z zajęć MDS 

 Która godzina,  

panie zegarze? 

Niech zegar zaraz 

 czas nam pokaże! 

 

 

 

 

 



„Na cztery i na sześć” 

1. Czasem biegnie przez podwórko, 
czasem chowa się za chmurką,  
czasem ma we włosach kwiat, 

taka piosenka na kilka lat. 
 

Ref.: Na cztery i na sześć, 
na słońce i na deszcz, 
na cztery i na pięć, 

więc śpiewaj, gdy masz chęć. 
Na cztery i na trzy, 
na uśmiech i na łzy, 
na cztery i na dwa, 

więc śpiewaj tralala. 
 

 2. Czasem kryje się pod lustrem, 
czasem w kropli deszczu błyśnie, 

czasem ją zanuci wiatr, 
taką piosenkę na kilka lat.  

Ref.: Na cztery i... 

 

                            Zima  

Zima, zima za oknami bawcie się dzieciaki z nami, 

Zima, zima pada śnieg, a my razem bawmy się. 

Idą bałwanki tup, tup, tup. 

Zjeżdżają sanki siup, siup, siup. 

Tańczą śnieżynki trala, la, la, la. 

A my skaczemy hop sa, sa. 

 

 

 

                                 Bałwan grubasek 

Tańczy bałwan - grubasek  
w swym śniegowym kaftanie, 

gra zimowa muzyczka, 
dzwonią dzwonki u sanek. 

Zając, borsuk i wrona 
usłyszeli to granie. 



Zaprosili sarenkę, 
niech zatańczy z bałwanem. 
Tańczy bałwan z sarenką, 

zając kic, kic, za nimi, 
wrona ogon zgubiła, 
borsuk kroki pomylił. 

 
 
 

ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW  
 

W lutym nadal kontynuowaliśmy wizytę w zoo. Tym razem jednak sami wcielaliśmy się w 

zwierzątka poprzez założenie zabawnych masek na głowy i odpowiadanie śmiesznymi głosami. 

Mogliśmy również zobaczyć i wysłuchać historyjki obrazkowej w której to bohaterowie książkowi 

wybrali się na wycieczkę do zoo. Jednak zwierzątka nie zawsze były pełne energii, czasem 

potrzebowały się zdrzemnąć, to jednak nam się nie podobało i próbowaliśmy je obudzić krzycząc im 

do uszka: obudź się! Zwierzątka, które nie chciały wstać staraliśmy się zachęcić do tej czynności 

poprzez zakomunikowanie im, że śniadanie jest gotowe. To jednak nie zawsze działało. A skoro już 

mowa o śniadaniu, to zaczęliśmy się zastanawiać co można zjeść na pierwszy posiłek dnia. Naszym 

bohaterom książkowym bardzo smakowało: chleb, dżem, miód, płatki kukurydziane, mleko, jajka i ser. 

 

NEW WORDS: 

a lion, a monkey, a donkey, a panda, a camel, a parrot;  

breakfast: bread, jam, cheese, cornflakes, milk, eggs, honey 

 

NEW EXPRESSIONS: 

How are you today? 

I’m fine. Thank you! 

Wake up! 

Your breakfast is ready! 

Hurry up! It’s very late! 

Are you hungry? 

Yes, I am 

What’s for breakfast, Mummy? 

Mummy, give me some bread and jam, please! 

 



NEW SONG: 

I. In the Zoo 

Monkey/ Camel/ Donkey/ Parrot/ Panda in the zoo, 

How are you today? 

I’m fine, thank you 

 

II. Wake up 

Wake up, little Teddy! 

Your breakfast is ready! 

Hurry up! It’s very late! 

Are you hungry? 

Yes, I am 

 

 

III. I’m hungry 

I’m hungry! What’s for breakfast, Mummy? 

Bread and jam/bread and cheese/ cornflakes and milk/ bread and eggs/bread and honey, Honey! 

Jummy! I like bread and jam, Mummy! 

 

 

 

 

 


