
 

            Jak co roku z niecierpliwością czekaliśmy na bal codziennie wypytując nasze panie 

ile jeszcze dni pozostało do tego przyjemnego wydarzenia. Większość dzieci od dawna miało 

wybrany strój karnawałowy i z nieukrywaną dumą czekało na dzień, w którym będzie go 

mogło zaprezentować pozostałym. 

A kiedy wreszcie nadszedł bal 

dziewczynki nie posiadały się z 

radości porównując barwne suknie, 

peruki i różdżki, zaś chłopcy 

prezentując maski i elementy zbroi. 

Wtedy dopiero mogła i ruszyła 

zabawa pełną parą.  Zgodnie 

z tematem naszego balu – 

„W świecie muzyki” – znaleźliśmy 

się w sali pełnej serpentyn 

i różnorakiego rodzaju światła oraz 

hitów muzyki dziecięcej. Tańczyliśmy między innymi do piosenek wykonywanych przez 

bohaterów znanych nam bajek, 

jak Smerfy. Jak powiedział nasz 

gość, p. Tomasz profesjonalny DJ 

i tata jednego z naszych kolegów, 

dzieci w ogóle się nie 

oszczędzały. Bawiliśmy się także 

podczas konkursów: „Zatańcz 

jak…” i tu nam dzieci 

pokazywały ciekawe i szalone 

figury taneczne; „Jaka to 

melodia?” – chętne dzieci 

prezentowały swoje ulubione 

piosenki śpiewając je do mikrofonu. W czasie przerw pomiędzy ustawianiem się w pociąg 



a entuzjastycznym tańcem na dywanie częstowaliśmy się sokami oraz wafelkami i paluszkami. 

Kiedy bal dobiegł końca część dzieci przyjęła to z ulgą, gdyż musiała odpocząć i zregenerować 

siły, a część jeszcze by je wykrzesała do tańca. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że to był 

bardzo udany bal☺ 

        W drugim tygodniu lutego rozmawialiśmy o naszych ulubionych baśniach i bajkach. 

Wymienialiśmy nasze ulubione tytuły, postacie. Zastanawialiśmy się czy te bajki, które były 

naszymi ulubionymi dwa czy trzy lata temu -  nadal nimi są czy może znaleźli śmy coś 

ciekawszego. Oczywiście z wiekiem nasze upodobania 

mocno się zmieniły. Jeżeli chodzi o bajki telewizyjne to 

nie mieliśmy najmniejszych problemów, zaś z 

czytanymi okazało się być nieco gorzej, ponieważ  

czasem zapominaliśmy tytułu. Zgodnie z naszym 

tematem przybliżyliśmy sobie głoskę b, poznając także 

kształt litery b. Próbowaliśmy wymieniać skojarzenia na 

tę głoskę, a szczególnie te związane z bajkami. Początkowo wydawało nam się to zadanie dość 

trudne, ale już po chwili wymienialiśmy wyraz za wyrazem, np. bal, berło, baletnica, babcia 

Czerwonego Kapturka czy buty należące do pewnego kota. Farbami malowaliśmy bohaterów 

swojej ulubionej bajki czy też wybraną scenkę. Ulubioną scenkę z bajki rysowaliśmy również 

kredkami. Wszystkie prace w jedna całość i podarowaliśmy je w podziękowaniu za wizytę pani 

Marioli Ptak, która odwiedziła nasze przedszkole dzieląc się z nami swoją pasją. Mogliśmy 



zobaczyć różne książki, do których pani Mariola wykonała ilustracje. Opowiedziała nam, że 

już od dziecka chętnie rysowała i malowała. Obejrzeliśmy również przepiękne lalki, będące 

również bohaterami znanych bajek np. „Dziadek do orzechów”. Swoja wizyta pani Mariola 

zachęciła do rysowania niejednego Krasnoludka.  

Wspólnymi siłami już kolejny raz ułożyliśmy swoja bajkę. Jest to trudne zadanie, bo każdy 

z nas miał inny pomysł na rozwój akcji, a tworzenie bajki wspólnie troszkę nam w tym 

przeszkadzało. Jednak jak się okazało szło nam to już znacznie sprawniej niż kiedyś. 

Współpraca wychodzi nam coraz lepiej.  

Po raz kolejny gościliśmy u siebie muzyków 

z katowickiej Filharmonii. Tym razem mieliśmy okazję 

przysłuchać się dźwiękom trąbki, na której 

przedstawiono nam twórczość W. A. Mozarta. Na tym 

spotkaniu uściślili śmy sobie definicję kompozytora.  

Długo czekaliśmy na ten temat: „W pradawnych czasach”. Zastanawialiśmy się jak wyglądali 

pradawni ludzie, czym się zajmowali, jak mieszkali, co jedli i jak się bawili. Na ilustracji nie 

trudno było nam odnaleźć nieprawidłowości, które potrafiliśmy z dużą łatwością omówić. 

Próbowaliśmy zabawić się w ludzi pradawnych układając wspólnie opowieść 

ruchową. Próbowaliśmy rozpalać ognisko, wybraliśmy się na palowanie, 

łowili śmy ryby, gotowaliśmy je w kotłach, a także rysowaliśmy na ścianach. 

Niektórzy z nas próbowali wcielać się w rolę narratora, co okazało się niezwykle 

trudne, ponieważ trzeba mieć niezwykle donośny głos, żeby przebić się przez 

odgłosy jakie wydawali w trakcie zabawy „pradawni ludzie”. Okazało się 

również, że będzie to niezwykły tydzień pod względem naszych zabaw. Panie 

pozwoliły nam przynieść wszystko to, co związane jest z dinozaurami. Jak się 

okazało powstała niezła kolekcja. Nasza półka zamieniła się w niemałą 

ekspozycję – były tak figurki, maskotki, książki, albumy czy też składane szkielety 

dinozaurów. W trakcie zabaw znad dywanu unosiły się dość groźne odgłosy – na szczęście 

wszyscy przetrwali. Nasza wiedza, szczególnie ta dotycząca dinozaurów była dość spora. 

Powtarzaliśmy niezwykle trudne nazwy dinozaurów – dzieląc je na sylaby i głoski. Głoska „m” 

jak mamut towarzyszyła nam podczas zabaw językowych. Próbowaliśmy również 

rozszyfrować dziwny język jaskiniowców. Aby odnaleźć ukryty wyraz trzeba było wyrzucić 

sylabę „ma” – a wyraz brzmiał np. „mamomatyl” lub „manomaga” – początkowo wydawało 

nam się to trudne, jednak później odgadywaliśmy bez problemów. Wykonaliśmy również 



odciski dinozaurów w masie solnej, które wyglądały, jakby odkryli je prawdziwi 

archeologowie.  

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. Wszyscy prosili o 

powtórkę… Może kiedyś…  

Kolejny tydzień był po prostu kosmiczny. W naszej sali zawisła mapa przedstawiająca kosmos, 

planety, gwiazdozbiory, satelity itd . Na półce z książkami pojawiły się książki związane z 

kosmosem, układem słonecznym. Dzieliliśmy się swoją wiedzą, próbowaliśmy szukać 

odpowiedzi na kłopotliwe pytania w książkach. Rysowaliśmy kredkami świecowymi gwiazdy, 

które następnie pokryte niebieska farbą miejscami zaczęły 

przeświecać. Później zastanawialiśmy się co widać z lotu ptaka. 

Początkowo trudno nam było wyobrazić sobie np. jak będzie wyglądał 

budynek czy drzewo. Dlatego wspólnymi silami próbowaliśmy 

przyjrzeć się klockom (które zastępowały domy), próbowaliśmy 

rysować swoje propozycje. Rozważania podsumowaliśmy pracą, która 

przedstawiała bałwanka z lotu ptaka.  

 W lutym odwiedzili nas też bardzo długo wyczekiwani goście. Braliśmy udział w akcji, 

która miała pomóc cieszyńskim czworonożnym mieszkańcom schroniska. Chętni przynosili co 

tylko mogli dla psów i kotów – karmę, koce, miski, szampony, kaszę, ryż czy makarony. 

Odwiedziła nas pani, która przedstawiła się jako Wolontariuszka schroniska. Początkowo 

zupełnie nie wiedzieliśmy, zupełnie kto to taki, jednak już po chwili rozwiała nasze 

wątpliwości. Niezwykle ucieszyliśmy się na widok mieszkańców schroniska psa – owczarka 

berneńskiego o imieniu Dukat oraz niezwykle 

sympatycznej kotki, która zaglądała na nas 

dość leniwie. Niektórzy z nas z daleka 

zaglądali na gości, jednak przekonali się 

wszyscy, że zupełnie nie ma się czego bać. 

Chętni mogli pogłaskać zwierzaki, które chyba 

troszkę były zaskoczone hałasami – a nam 

niezwykle trudno było opanować emocje.  



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./2x 

 

 

„b” 

Wiersz z MDS 

 

Mam buty sportowe,  

do skoków, do biegów. 

Pobiegnę w nich szybko,  

przegonię kolegów. 

 

„e” 

Wiersz z MDS 

 

Adelka upiekła  

eklerki w niedzielę. 

A ile upiekła? 

Niestety, niewiele. 

 

 

„R” 

Wiersz z MDS 

 

Radek świetnie pływa,  

bo trenuje co dzień. 



- Radku, pływasz żabką,  

tak jak ryba w wodzie! 

 

„m” 

Wiersz z MDS 

 

W muzeum bardzo mile 

 spędzamy długie chwile. 

U boku mamy, taty  

oglądam eksponaty.  

 

 

 

 

 

LUTY w grupie KRASNALE 

W lutym uczyliśmy się słówek i zwrotów związanych z tematem FOOD, czyli jedzenie. Pytaliśmy co 
lubimy, czego nie lubimy jeść? Czy jesteśmy głodni? Próbowaliśmy także zgadnąć, kto ukradł ciastka z 
naszego Cookie Monstera ☺ Dzieciom szczególnie spodobała się historia o bardzo głodnej gąsienicy 
(„The very hungry caterpillar” by Eric Carle). Dzięki temu, że gąsienica była really 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! ♫ 
 

 

Who took the cookie? 

 



Who took the cookie from the cookie jar? 
[Kuba] took the cookie from the cookie jar. 
Who me? Yes, you! Not me! Then who?   

 
Who took the cookie from the cookie jar? 

[Julka] took the cookie from the cookie jar. 
Who me?Yes, you!Not me!Then who? 

Who took the cookie from the cookie jar? 
[Klaudek] took the cookie from the cookie jar. 

Who me? Yes, you! 
Okay, okay...I took the cookie! 

I took the cookie from the cookie jar. 
The yummy, yummy cookie from the cookie jar. 

Are you hungry? 
Uh-huh. 

Let's share! ♫ 

 

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? 

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! 
 

Counting Bananas 

 
Counting from 1 to 20. Banana/bananas (initial awareness of countable nouns and plurals). 

♫ One banana, two bananas, 
one, two, three.  

Three bananas for me!  
Four bananas, five bananas, 

four, five, six.  
Six bananas for me!  

Seven, eight, nine, ten!  
Ten bananas for me! 

Eleven, twelve, thirteen.  
Thirteen bananas for me!  
Fourteen, fifteen, sixteen.  
Sixteen bananas for me.  

Seventeen, eighteen, nineteen, twenty!  
Twenty bananas for me.  

Bananas to the left.  
Bananas to the right.  

Bananas turn around. Bananas sit down.   
Now peel your bananas and take a bite! [Pretend to peel a banana and take a big bite!] ♫ 

 
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. 
 

 „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.” 

 


