
LUTY U ELFÓW 
 
 

 Nowy miesiąc przywitaliśmy w karnawałowym nastroju, gdyż zostaliśmy 
zaproszeni na Bal u Królowej Śniegu. Każdy z nas wystąpił na nim w wymarzonym 
stroju, niekoniecznie nawiązującym do tematu przewodniego. I tak: księżniczki, 
śnieżynki oraz wróżki ochoczo pląsały w towarzystwie spidermana, supermana i 
diabełka, wesoły piesek harcował z tajemniczymi czarodziejami, aniołek tańczył 
z pingwinem i ptakiem, a wszystko to pod czujnym spojrzeniem sympatycznego 
pirata i wiernego kibica hokeja na lodzie..... Ach, cóż to był za bal! Wszyscy 
oszaleliśmy na punkcie  baniek mydlanych, mieniących się kolorami tęczy, w 
skupieniu składaliśmy pingwiny z origami płaskiego z koła, by wreszcie udać się 
na poczęstunek, po którym znów mieliśmy siły na tańce. Emocji i wrażeń w tym 
dniu mieliśmy naprawdę dużo, więc nic dziwnego, że obiad zniknął z naszych 
talerzy w mgnieniu oka, a zaraz po nim smacznie chrapaliśmy na naszych 
leżakach. Szkoda, że do następnego balu przyjdzie nam poczekać do przyszłego 
roku:) 



 
 Drugi tydzień lutego upłynął nam pod znakiem zwiększonej troski o los 
zwierząt i ptaków podczas zimy. Dowiedzieliśmy się co to są karmnik i paśnik 
oraz do czego służą; rozmawialiśmy o przysmakach zwierząt i ptaków, a nawet 
własnoręcznie dokarmialiśmy te ostatnie podczas spaceru. W tych dniach w 
naszym przedszkolu odbyła się również zbiórka żywności i akcesoriów 
potrzebnych psom ze schroniska w Cieszynie – mogliśmy się do niej przyłączyć 
poprzez składanie tych prezentów w specjalnym pudle w szatni. 
 
 W kolejnym tygodniu przenieśliśmy się do krainy wiecznej zimy, gdzie 
spotkaliśmy się z Eskimoskiem, pingwinem, niedźwiedziem polarnym, a nawet 
foką:) Poznaliśmy wierszyk o łowiącym sardynki Eskimosku:) Ochoczo bawiliśmy 
się przy piosenkach o mieszkańcach Grenlandii i Antarktydy, jak również 
wykonaliśmy pracę techniczną – pingwinka z rolki:) Nauczyliśmy się również jego 
tańca. 
 
 Pod koniec lutego usystematyzowaliśmy nasze wiadomości dotyczące 
bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie: poznaliśmy dwie historyjki obrazkowe o 
tej tematyce, po czym próbowaliśmy je sami odtworzyć według chronologii 
zdarzeń. Ćwiczyliśmy też przeliczanie w zakresie 1-3 i 1-4. Oglądaliśmy również 
teatrzyk sylwet wg B. Szelągowskiej „Zimowe zabawy”. 
 
 

Poznaliśmy piosenki: 
 

„Eskimosek” 
 

1. To jest mały Eskimosek, 

ma czerwony z mrozu nosek. 

/Ma kubraczek z futra foki, 

co mu mocno grzeje boki./x2 

 

Szyła mama go synkowi, 

kiedy tata ryby łowił. 

/Ma kubraczek z futra …/x2 

 

„Pingwin” 
 

O, jak przyjemnie i jak wesoło 

w pingwina bawić się, się, się. 



Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa, 

do przodu, do tyłu i raz, dwa trzy. 

 

„Taniec pingwina” 

 

Mam dwa bilety 

Idę do kina 

W drodze do kina 

Coś mnie wygina 

To nowy taniec 

Małego pingwina 

 

Wierszyk  

Jestem sobie Eskimosem 

Eskimosem z małym nosem.  

Mnie nie straszne śniegi, mrozy, 

Moje sanie mają płozy. 

Na tych saniach sunę prędko, 

By sardynki złowić wędką.  

 

 

Na zajęciach z języka 

angielskiego   

w styczniu oraz lutym  

 u Elfów 

 

          Podczas tych bezśnieżnych miesięcy poszerzyliśmy zakres naszej wiedzy o nowe 

słownictwo związane z tematami: clothes and animals. Poznaliśmy nazwy ubrań:  

a hat,  

shoes,  

trousers. 



oraz zwierząt: 

a duck,  

a rabbit, 

a turtle. 

Naszym nowym kolorem został kolor zielony czyli green.  

Osłuchiwaliśmy się z trudną piosenką o zakładaniu i rozbieraniu ubrań, w tym z 

poleceniami:  

put on, 

take off. 

Razem z naszym ulubionym kotem nauczyliśmy się rozumieć i odpowiedzieć na pytanie:  

Do you like….?  : Yes or No.   

A także określaliśmy nasz nastrój – happy, sad. Z racji wesołego czasu karnawału 

zapoznaliśmy się też ze słowami: a mask, parade. I wykonaliśmy bardzo atrakcyjną dla nas 

maskę – buzię (face) Cookiego.  

 Następnie wysłuchaliśmy ze zrozumieniem kolejną historię przygód Cookiego. Nasz 

przyjaciel staje się coraz mniej ostrożny!  Zaczynamy się martwić o niego – a było tak: 

pewnego popołudnia czerrwony kotek postanowił pobawić się zabawkami: piłką , 

samolotem oraz pociągiem. Obecna przy tych zabawach  jego przyjaciółka, a nasza dobra 

znajoma kangurzyca Lulu,  tylko wzdychała: Och Cookie! A my razem z nią, ponieważ 

Cookie zniszczył spodnie wpadając na drzewo podczas biegu za piłką, zmoczył kapelusz w 

jeziorze biegnąc za samolotem, zaś buty przejechał kierując nierozważnie pociągiem. Sami 

również staraliśmy się odtworzyć pewne scenki z tej historii zapamiętując takie wyrażenia 

jak:   

Watch out, Cookie! A big yellow plane. A big red train. A big blue ball.  

I doskonaląc liczenie do 5.  

 

Poznane piosenki:  

 

„Cookie put your trousers on” 

 
/Cookie put your trousers on/ x3 

Put your trousers on.  
/Cookie put your hat on/ x3 

Put your hat on.  



/Cookie put your shoes on/ x3 
Put your shoes on.  

 
/Cookie take your hat off/ x3 

Take your hat off.  
/Cookie take your shoes off/ x3 

Take your shoes off.  
/Cookie take your trousers off/ x3 

Take your trousers off.  
 

 

“I’m a little rabbit”  
 

/I’m a little rabbit, hop, hop, hop. /x2 
I’m a little rabbit, I’m a little rabbit, 

I’m a little rabbit, hop, hop, hop.  
 

/I’m a little turtle, splash, splash, splash. /x2 
I’m a little turtle, I’m a little turtle, 

I’m a little turtle, splash, splash, splash. 
 

/I’m a little duck, quack, quack, quack./x2  
I’m a little duck, I’m a little duck, 

I’m a little duck, quack, quack, quack. 
 

“One, two, three” 
 

/One, two, three/x2 
/Sing with me/x2 
Tra la la la la la,  
Tra la la la la la,  

Tra la la, 
Tra la la.  

 
/One, two, three/x2 
/Clap with me/x2 

Clap, clap, clap, clap, clap, clap,  
Clap, clap, clap, clap, clap, clap,  

Clap, clap, clap,  
Clap, clap, clap.  

 
/One, two, three/x2 
/Jump with me/x2 

Jump, jump, jump, jump, jump, jump,  
Jump, jump, jump, jump, jump, jump,  

Jump, jump, jump, 
Jump, jump, jump. 


