
  

 KARNAWAŁ – ten tydzień kręcił się wokół zabaw 

karnawałowych. Dużo tańczyliśmy, rozmawialiśmy o tym jak 

się bawią ludzie w karnawale w innych państwach. Natomiast 

na metodzie dobrego startu małpa akrobatka prezentowała 

nam swoje umiejętności taneczne. Wreszcie nastał dzień 

balu. 

   

 

  

 

 



Zaraz po śniadaniu pojawił się tata Filipa – naszego kolegi z 

grupy Krasnoludki, który w tym roku zaproponował nam, że 

poprowadzi naszą zabawę i wystąpi w roli DJ- a.  Zaraz po 

śniadaniu w naszej sali pojawiło się profesjonalne 

oświetlenie, kula, głośniki oraz wiele różnorodnego sprzętu 

/który bacznie oglądaliśmy i podziwialiśmy w przerwach 

między kolejnymi utworami/, niezbędnego do poprowadzenie 

prawdziwego balu. Tata Filipa - prawdziwy wodzirej zagrał 

chyba wszystkie obecne hity, po których jeszcze wiele godzin 

nogi same nas nosiły. Wszyscy 

też prezentowaliśmy się 

przecudownie w wymyślnych i 

barwnych strojach, co zostało 

uwiecznione na zdjęciach.  

 NASZE ULUBIONE BAŚNIE –każdy z nas ma zapewne  

jakąś swoją ulubioną, o której mógł opowiedzieć na forum 

grupy. Ponadto układaliśmy historyjki obrazkowe do bajek, 

kończyliśmy je i wymyślaliśmy nowe zakończenia. Poznaliśmy 

też teatr, wiemy, że ma on scenę, która jest odgrodzona 

kurtyną od widowni, na której siedzą widzowie. Sami też 

stworzyliśmy teatrzyk, kukiełek. Każdy z nas mógł przedstawić 



swoje własne przedstawienie za pomocą przygotowanych 

przez siebie papierowych kukiełek. Bawiliśmy się wspaniale, 

każda bajka była inna ale bardzo ciekawa, jak się 

przekonaliśmy nasza wyobraźnia nie zna granic. Niemałą 

niespodziankę zrobiła nam też pani z biblioteki, która przyszła 

poczytać nam „Bajeczki na dobry sen”.  

 W DAWNYCH CZASACH –  

żyły dinozaury, tyle wiemy na 

pewno, nie jesteśmy jednak w 

stanie wyobrazić sobie jak 

dokładnie wyglądało ich życie. 

Dlatego też tematyka ta jest dla nas tak bardzo tajemnicza i 

ekscytująca. Okazało się też, że wielu z nas ma sporą wiedzę 

na temat wyglądu, życia dinozaurów a ponadto zna ich 

nazwy. Przynieśliśmy również nasze kolekcje dinozaurów i 

wiele książek, które z ogromną ciekawością oglądaliśmy i 

słuchaliśmy w czasie leżakowania. Nie mniej tajemnicze 

pozostaje dla nas zagadnienie dotyczące życia ludzi 

pierwotnych, jaskiniowców. Nie potrafiliśmy uwierzyć w to, 

jak wyglądało ich życie codzienne i nie byliśmy zdolni 

wyobrazić sobie jak można żyć w taki sposób????....nie do 



wiary. Za to zabawa w jaskiniowców udała się w 100%, 

właściwie moglibyśmy się bawić nieustannie /my mężczyźni 

jako polujący na zwierzynę a nasze koleżanki jako kobiety 

łowiące ryby –czyż nie wspaniałe zajęcia?/. Do naszych 

obecnych czasów tu i teraz sprowadziła nas pani 

bibliotekarka, która odwiedziła nas z japońskim teatrzykiem 

opowiadającym o kotku Milusi. Potem mieliśmy okazję 

odpowiedzieć na kilka pytań i pobawić się w zabawie 

ruchowej „Kot w pogoni za myszą”. Na zakończenie pani 

poczytała nam bajki na dobranoc.   

 Jedno popołudnie 

zamieniło nam się w 

prawdziwą wyprawę 

kinową. Na dużym ekranie 

mogliśmy obejrzeć bajkę 

pt.  „Pradawny ląd. Dzień lataczy”. Niektórzy z nas dobrze 

znali jej bohaterów. Wszystkim nam bardzo podobała się ta 

bajka, po której omawialiśmy wesołe i smutne fragmenty oraz 

dobre i złe zachowania bohaterów.  



 KIEDY PATRZĘ W 

NIEBO- widzę gwiazdy, 

księżyc, słońce, chmury i 

co jeszcze?... tym właśnie 

zajmowaliśmy się przez 

cały tydzień. Poznaliśmy 

kilka gwiazdozbiorów 

/Wielką Niedźwiedzicę, Małą Niedźwiedzicę, Lwa/, których 

kolejno  odszukiwaliśmy kolejno na mapie nieba przyniesionej 

przez naszego kolegę Przemka. Później układaliśmy dowolne 

gwiazdozbiory z wyciętych gwiazdek na granatowym niebie. 

Dowiedzieliśmy się też co to jest Układ Słoneczny, jakie 

planety do niego należą i jak wyglądają, co to są ciała 

niebieskie  oraz droga mleczna. Poznaliśmy osobę Mikołaja 

Kopernika i wiemy już, że to on ruszył Ziemię, /która jest 

okrągła a nie płaska/, wstrzymał Słońce, ponieważ był wielkim 

uczonym min astronomem – czy jakoś tak?! Ponadto 

wyruszyliśmy w daleką ponadniebną podróż rakietą, by zaraz 

jednak wrócić do domu. Wyobrażaliśmy sobie jak mogliby 

wyglądać np. Marsjanie /gdyby istnieli/, i jak by brzmiał ich 

język – wspaniałe doświadczenia, wykazaliśmy się naprawdę 



ogromną pomysłowością i puściliśmy wodze fantazji jak nigdy 

dotąd.  

Śpiewaliśmy piosenki 

„Lot kosmiczny”  

1. Kosmos jest zagadką, 

 więc nie lada gratką 

 będzie lecieć tam. 

 Wsiadam do rakiety 

 Szybszej od komety- 

 Już przygodę mam. 

Ref:   Lot kosmiczny, lot kosmiczny, 

marzy o nim każdy z nas. 

Ponad dźwiękiem, ponad światłem 

Tajemniczych szukam tras. 

Lot kosmiczny, lot kosmiczny 

Czy w kosmosie mieszka ktoś. 

I na pewno się ucieszy, 

Że przybywa z Ziemi gość. 

2. Pędzi hen rakieta, 

 Bo w kosmosie czeka 

 Mnóstwo ważnych spraw. 

 Planet się postaram 

 Odkryć co nie miara 

 I tysiące gwiazd. 



 

Zielony mosteczek 

Zielony mosteczek ugina się. /x 

Trawka na nim rośnie, nie sieka się./2x 

 

Żebym ja ten mostek harendował./2x 

Tobym ja ten mostek wyrychtował./2x 

 

Czerwone i białe róże sadził./2x 

I ciebie, dziewczyno, odprowadził./2 

 

 

 

 

 

LUTY w grupie CHOCHLIKI 
W lutym zgłębialiśmy temat jedzenia (food). Pytaliśmy co lubimy, czego nie lubimy jeść. Czy 
jesteśmy głodni? Bawiliśmy się w sklep, prosiliśmy i kupowaliśmy różne produkty. Razem z 
Cookim wybraliśmy się także na piknik. Dzieciom szczególnie spodobała się historia o 
bardzo głodnej gąsienicy („The very hungry caterpillar” by Eric Carle). Dzięki temu, że 
gąsienica była very, very hungry, my nauczyliśmy się wielu nowych słówek. 

Zachęcam do oglądania i słuchania z dziećmi: kanał:   

Uczyliśmy się, pokazywaliśmy i śpiewaliśmy wybrane piosenki: 



 

Do You Like Broccoli Ice Cream? 

"Do you like...?" "Yes, I do." "No, I don't." "Yucky!" Foods (broccoli, ice cream, donuts, 
juice, popcorn, pizza, bananas, soup). 

♫ Do you like broccoli?Yes, I do!  
Do you like ice cream? Yes, I do 

Do you like broccoli ice cream? No, I don't. Yucky! 

Do you like donuts? Yes, I do! 
Do you like juice? Yes, I do! 

Do you like donut juice? No, I don't. Yucky! 

Do you like popcorn? Yes, I do! 
Do you like pizza? Yes, I do! 

Do you like popcorn pizza? No, I don't. Yucky! 

Do you like bananas? Yes, I do! 
Do you like soup? Yes, I do! 

Do you like banana soup? No, I don't. Yucky! ♫ 
 
 

Are You Hungry?  

♫ Are you hungry? 
Yes, I am. 
Me, too. 
Let's eat! 

Are you hungry? (Are you hungry?)  
Yes, I am. (Yes, I am.)  
Mmmmm, a banana!  

Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

Are you hungry? (Are you hungry?)  
Yes, I am. (Yes, I am.) 



Mmmmm, watermelon!  
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

Are you hungry? (Are you hungry?)  
Yes, I am. (Yes, I am.) 

French fries!  
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

Are you hungry? (Are you hungry?)  
Yes, I am. (Yes, I am.) 

Spaghetti!  
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

Are you hungry? (Are you hungry?)  
Yes, I am. (Yes, I am.) 

Ice cream!  
Yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum! 

I'm full! 

 
Apples, apples, 1, 2, 3 (Rhyme) 

One for you, 
One for me, 

One for someone I can see.. 
I Like Apples (DreamEnglish) 

 
It's yummy, yummy yummy to my 

tummy, tummy, tummy (x2) 
Apples, apples, I like apples,  

Bananas, bananas, I like bananas 
 'cause there yummy, yummy yummy to my 

tummy, tummy, tummy (x2) 
 

(repeat above with oranges and strawberries, grapes and watermelon) 

 

 

I’m hungry! (DreamEnglish) 

Do you like bread/cookies?   Yes, I do. 
Do you like cheese/eggs?   No, I don’t. 
Do you like fruits/vegetables?  Yes, I do. 

Do you like ham/juice?   No, I don’t. 



Do you like milk/water?   Yes, I do. 
Do you like tuna/soda?   No, I don’t. 

I’m hungry! 

 
I like chicken (Rhyme) 

I like chicken, I like bread. 
I like cheese and I like eggs. 
I like chocolate, I like tea. 

I like you! Do you like me? 

 

Picnic song (Cookie&Friends B) 
 

Melon. Yum! Yum! x3 
Melon for our picnic. 

Cherries. Yum! Yum! x3 
Cherries for our picnic! 

Chicken.. Sandwiches.. Yoghurt.. Milkshake.. 

 

 

„The Very Hungry Caterpillar”  By Eric Carle 
 

„In the light on the moon a little egg lay on a leaf. 
One Sunday morning, the warm sun came up and POP! – out of the egg came a tiny and very 

hungry caterpillar. 
He started to look for some food. On Monday he ate through one apple, but he was still 

hungry . 
On Tuesday, he ate through two pears, but he was still hungry . 

On Wednesday, he ate through three plums, but he was still hungry . 



On Thursday, he ate through four strawberries, but he was still hungry .  
On Friday, he ate through five oranges, but he was still hungry. 

On Saturday he ate through one piece of chocolate cake, one ice-cream cone, one pickle, 
one slice of swiss cheese, one slice of salami, one lollipop, one piece of cherry pie, one 
sausage, one cupcake, and one slice of watermelon. That night he had a stomachache! 

The next day was Sunday again. The caterpillar ate through one nice green leaf, and after that 
he felt much better. 

But now he wasn’t hungry anymore. and he wasn’t a little caterpillar anymore.  
He was a big fat caterpillar. 

He built a small house around himself, called a Cocoon, and he stayed inside for more than 
two weeks . 

Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and 
He was a beautiful butterfly.” 

 
 

 

 

 


