
 

 

 Luty rozpoczął się bardzo kolorowo! 
Przebrania na bal były tematem rozmów od 
długiego czasu. Wreszcie nadszedł wyczekiwany 
dzień. Nasz bal odbył się w jak najbardziej 
podwodnym świecie. Sala wypełniona była 
podmorskimi mieszkańcami – ze ścian spoglądały 
na nas oczy ośmiornic, meduz, kolorowych rybek 
oraz uśmiechnięte syrenki. Niektóre stroje 
Krasnoludków również niezwykle wpasowały się 
w podwodną scenerię. Pojawiły się bowiem 

uśmiechnięte syrenki czy nieustraszeni piraci. Wszystkie stroje były niezwykle 
kolorowe i jak się okazało po prostu stworzone do tańca. Nasze zabawy pełne 
były podwodnych niespodzianek, zagadek oraz zadań do rozwiązania. 
Próbowaliśmy na przykład wymieniać wszystkie znane bajki, kojarzące się z 
wodą; graliśmy w muszelkowe memory próbując odnaleźć identyczne muszelki, 
na wyspie piratów odszukiwaliśmy wszystkich ukrytych monet, a na koniec 
uczyliśmy się podwodnego tańca. Świetnie bawiliśmy się podczas puszczania 
baniek, a z parkietu pani musiała nas ściągać, bo mimo, że sił nam już 
brakowało chcieliśmy tańczyć, tańczyć, tańczyć… Zabawa była naprawdę 
wyjątkowa.  



 Temat balu i karnawału  towarzyszył nam podczas 

kolejnych dni, kiedy to bawiliśmy się balonami, próbując 

je przenosić wokół sali w parze z kolegom między np. 

brzuszkami czy głowami. Segregowaliśmy balony ze 

względu na ich kształt, wielkość i kolor umieszczając je 

we właściwych miejscach. Okazało się, że nie tylko my 

mieliśmy bal. Poznaliśmy piosenkę w której to misie i 

laleczki wyskoczyły z szafy. Piosenka ta pozwoliła nam 

na zabawę z nowym wzorem. Kreślili śmy wzór szafy i 

poszło nam świetnie. Nasze paluszki pamiętały, że półki należy rysować od góry 

na dół i od lewej do prawej strony. Pani zupełnie nie mogła w to uwierzyć 

dlatego ku naszej radości postanowiła to sprawdzić  jeszcze na tackach z kaszą. 

Nie zawiedliśmy pani, wyszło idealnie.   

 Zimowe zabawy były bardzo wesołym tematem. Wszystko z tego 

powodu, że towarzyszyło nam sporo zabaw ruchowych. Próbowaliśmy 

odgadywać jakie zabawy i sporty zimowe przedstawia nam pani za pomocą 

ruchu. Następnie sami próbowaliśmy zadawać zagadki ruchowe kolegom. 

Ponieważ pogoda nie zawsze pozwalała nam bawić się na śniegu, po spacerach 

szybko zamieniliśmy naszą salę w lodowisko czy nawet górkę po której 

jeździliśmy na sankach z zawrotną prędkością. Zimowe zabawy podsunęły nam 

nową literkę do zabawy – S jak sanki. Wyszukiwaliśmy w tekście tej 

powyginanej litery, kolorowaliśmy ją oraz rysowaliśmy siebie na sankach. 

Próbowaliśmy wymyślić z czym kojarzy nam się nowo poznana litera – okazało 

się, że mamy całe mnóstwo skojarzeń – wąż, 

skakanka, slalom czy na przykład lina. 

Niektórzy z nas twierdzili, że nie potrafią 

rysować zimowych obrazków – bo jak 

narysować śnieg, bałwana, kiedy białej kredki 



nie widać. Okazało się, że bardzo ciekawe prace powstają właśnie dzięki białej 

kredce na niebieskiej kartce. Byliśmy bardzo zaskoczeni.       

  
 Rozmawiając o zimie, dotarliśmy do wyjątkowo 

mroźnego tematu… Poznaliśmy bowiem bliżej życie na 

biegunie północnym i południowym. Z wielkim 

zaciekawieniem oglądaliśmy globus, na którym oprócz 

kontynentów narysowane były również zwierzątka 

zamieszkujące przedstawione obszary. Szybko 

wypatrzyliśmy kolory zimy, domyślając się, że to właśnie tam ujrzymy 

pingwiny, foki, niedźwiedzie, ale również sowy śnieżne czy narwale, które są 

specjalistami od rozbijania lodu (wyjątkowym specjalistą i znawcą tematu 

okazał się Lars). Antarktyda, Alaska, Arktyka okazały się bardzo ciekawymi 

miejscami. Postanowiliśmy jednak bliżej zająć się Antarktydą, a raczej 

mieszkańcami Antarktydy, tzn. pingwinami. Rozmawialiśmy o tym, jak 

pingwiny wyglądają, jak się poruszają i co jedzą. Postanowiliśmy również 

zabawić się w pingwinia rodzinę, która robiła wyjątkowe małe kroczki. Nasze 

nogi wyciągaliśmy we właściwą stronę prawą lub lewą – niektórzy musieli się 

baaardzo pilnować!!! Przy użyciu pędzli i gąbek stworzyliśmy prawdziwie 

zimową scenerię, która ochoczo zapraszała pingwiny do zabawy. Dlatego z 

kółek w odpowiednim rozmiarze i kolorze stworzyliśmy bardzo sympatyczne 

pingwiny. Najwięcej pingwinów pojawiło się na górce Nadin i Uli, którym 

składanie i sklejanie pingwinów dostarczyło sporo 

radości. Dokładniej mogliśmy poznać życie 

pingwinów dzięki książce „Zaczarowana zagroda”, 

która opowiadała o badaczach tropiących pingwiny 

cesarskie.  

 Rozmawiając o krainie lodu nie mogliśmy pominąć Eskimosów oraz ich 

niezwykłego życia. Pomógł nam w tym wierszyk o Eskimosku, który szybko po 



dodaniu melodii zamienił się w piosenkę. Zastanawialiśmy się jak Eskimosi 

budują igloo, czym się żywią, jak zdobywają jedzenie – ilustracje, które 

oglądaliśmy trochę nam pomogły poznać ich 

zwyczaje. Próbowaliśmy wymienić wszystkie 

zwierzęta lubiące śnieg i mroźne powietrze i okazało 

się, że znamy ich całkiem sporo. Później 

wskazywaliśmy je na obrazkach i mapie przyrodniczej.  

 Takiego tematu dawno nie było! Dla wielu 

Krasnoludków, w szczególności chłopców, był to 

temat po prostu wymarzony. Rozmawialiśmy o 

pojazdach. Nie chodziło tylko o samochody, bo 

rozmawialiśmy o pojazdach lądowych, 

powietrznych, a także wodnych. Porządkowaliśmy 

ilustracje z pojazdami umieszczając je na 

właściwym plakacie, przedstawiającym niebo, morze czy ulice. Wśród 

pojazdów powietrznych wymienialiśmy samolot, helikopter, szybowiec, rakietę 

czy motolotnię. Do pojazdów wodnych zaliczyliśmy łódź, statek, okręt, kajak, a 

nawet tratwę i łódź podwodną. Najwięcej pomysłów mieliśmy w trakcie 

wymieniania pojazdów lądowych, bo poza pociągiem, tramwajem, metrem, 

rowerem czy motorem wymieniliśmy prawie wszystkie marki samochodów. 

Okazało się, że pojazdy możemy również podzielić np. na budowlane, 

ratunkowe czy osobowe lub ciężarowe. Okazało się, że o pojazdach wiemy 

troszkę więcej niż nasza pani ☺. Nasz dywan zapełniony był drogami, 

skrzyżowaniami, rondami, torami czy wyskoczniami dla samochodów. W ich 

pobliżu mieściły się stacje benzynowe, warsztaty samochodowe przystanki 

autobusowe czy dworce kolejowe. Kierowcy pędzili w najróżniejsze strony 

często zgodnie z przepisami, choć zdarzały się pewne wykroczenia. Bawiliśmy 

się z literką r, na którą rozpoczyna się wyraz rakieta. Poszukiwaliśmy również 

innych wyrazów, które rozpoczynałyby się głoską „r” i okazało się, że udaje 



nam się to coraz szybciej. Pokolorowaliśmy rakietę według podanych kolorów. 

Sami również narysowaliśmy rakietę, wokół której pojawiło się rozgwieżdżone 

niebo. Ułożyliśmy również podpis rakieta z rozsypanki literowej. 

Wysłuchaliśmy wiersza D. Gellner „Kolorowy pociąg”, rozmawialiśmy później 

o tym, który wagon miał jaki kolor oraz o tym co wiózł. Ostatni wagon „pełen 

spełnionych marzeń” dostarczył nam najwięcej zabawy. Wiersz tak bardzo nam 

się spodobał, że postanowiliśmy stworzyć swój własny: narysowaliśmy 

lokomotywę, do której dokleiliśmy wycięte wagony we właściwych kolorach. 

W każdym wagonie dorysowaliśmy towar jaki przewoziły wagony, np. puszysty 

obłok, czerwone maki czy spełnione marzenia, które dla każdego z nas 

oznaczały co innego.  

 Nasi znajomi z Małej Filharmonii chyba dowiedzieli się o czym 

rozmawiamy, bo przyjechali 

porozmawiać z nami o rondzie. Jak 

się okazało jednak, nie było to 

jednak zwykłe rondo, po którym 

możemy jeździć samochodem, a 

rondo muzyczne. Oznaczało ono 

fragmenty melodii, które 

powtarzają się po sobie. Okazało 

się, że o piosence, która ma 

zwrotkę i refren możemy 

powiedzieć, że ma budowę ronda.  

Luty za nami. 
Marzec przyniesie nam na pewno jakieś kolorowe zabawy, bo drobnymi 
krokami zbliża się do nas pewna „pani w kwiecistych włosach i żółtych 

kaloszach”… 
Już nie możemy się doczekać. 



Bardzo serdecznie dziękujemy Filipkowi B. i jego Mamie za podarowane 
girlandy i dekoracje karnawałowe oraz liczne materiały, które na pewno pomogą 

nam stworzyć ciekawe prace!!! 

Śpiewaliśmy piosenki 

                  Bal 

1. Bal w przedszkolu dzisiaj 

 Wyszły z szafy misie 
 I proszą laleczki  do miłej poleczki. 
 Mała, złota trąbka 
 Wyskoczyła z kątka 
 Tru – tu – tu powiada 
 Zatrąbię wam rada. 
  
Ref:  Hopsa, hopsa, dana, dana 
Zabawa udana 
Hopsa, hopsa, hola, hola 
Poleczka z przedszkola. 
  

2. Wesoły pajacyk, kiedy to zobaczył 
Dzwoneczkami brzęknął 

 I zatańczył pięknie. 
 Piłka w lila kratki 
 Wyskoczyła z siatki.  
 Choć jestem okrągła 
 Tańczyć będę mogła. 
  
Ref:  Hopsa, hopsa, dana, dana 
Zabawa udana 
Hopsa, hopsa, hola, hola 
Poleczka z przedszkola. 
  
                                           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. 

 
                                           Pingwinek  

1. O, jak przyjemnie i jak wesoło, 
W pingwinka bawić się, się, się. 
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa, 
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy!  
Cały pląs powtarzamy kilka razy. 
 

2. Pingwinek mama, pingwinek tata, 
Pingwinek synek, córki trzy. 
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa, 
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy!  
Cały pląs powtarzamy kilka razy. 
 

3. Gdy Antarktyda pingwiny idą,  
Śpiewają głośno pi, pi, pi.  
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa, 
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy!  
Cały pląs powtarzamy kilka razy. 
 

4. Kiedy pingwinia idzie rodzina 
To aż podloga cała drży.  
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa, 
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy!  
Cały pląs powtarzamy kilka razy. 



                                      Auto na sznurku 

1. Dzieci jeżdżą na rowerze,  
grają w piłkę na podwórku. 
A ja mamo, bardzo proszę,  
chciałbym auto mieć na sznurku. 
 
Ref. Straż, autobus, betoniarkę, 
ciężarówkę lub koparkę. 
albo jakieś śliczne, nowe 
auto wyścigowe. 
 
2. Gdy urosnę całkiem duży,  
już nie będę prosić mamy. 
Kupię sobie nowe auto  
w wielkim sklepie z zabawkami. 
 
Ref. Straż, autobus, betoniarkę… 
 
3. Wszyscy będą mi zazdrościć,  
gdy zawołam na podwórku, 
Hej, chłopaki! Patrzcie tylko,  
jakie auto mam na sznurku. 
 
 

 

 

ANGIELSKI W GRUPIE KRASNALI 

 
 W lutym na naszych zajęciach z angielskiego mogliśmy poznać zwierzątka domowe. 
Lulu w brzuszku przyniosła nam ptaszka, pająka, żółwika, rybkę, króliczka. Każde z tych 
zwierzątek poruszało się w inny sposób co bardzo nam się podobało. Każdy z nas próbował 
naśladować ruchy wybranego zwierzątka a pozostałe dzieci zgadywały jakie to zwierzątko. 
Mogliśmy również wcielać się w zwierzątka śpiewając radosną piosenkę. Bardzo nam się 
podobała historyjka obrazkowa w której to Cookie przyszedł do sklepu zoologicznego żeby 
kupić duże zwierzątko. Jednak żadne z proponowanych mu zwierząt nie było wystarczająco 
duże dlatego Cookie trochę się rozgniewał. Ale na szczęście Lulu sprzedawczyni znalazła 
duże zwierzę-słonia, na co Cookie zareagował z dużym entuzjazmem.  



NEW WORDS 

Pets: bird, spider, fish, turtle, rabbit, elephant 

NEW EXPRESSIONS: 

Do you like spider? Yes, I do/ No, I don’t  
How about a fish? No, not a fish! I want a big pet. 
Wait a minute! Let me see! 
 
NEW SONG: 

Do you like birds/ spiders/fish/turtles/rabbits? 
Yes, I do. 
Do you like birds? 
Yes, I do. 
Do you like birds? Do you like birds? 
Do you like birds? 
Yes, I do. 
 
Peter and Paul 

Two Little dickie birds, 
sitting on a wall. 
One named Peter 
One named Paul. 
Fly away Peter. 
Ely away Paul. 
Come back Peter. 
Come back Paul. 
 
 

 


