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 Wspominając kulig wzdłuż źródeł Wisły, rozpoczęliśmy 

zajęcia związane z naszym krajem – Polską.  Podróż po Polsce 

wyznaczyła nam właśnie rzeka Wisła, na trasie której leżą miasta 

mające bardzo ciekawą historię. Na początku, próbowaliśmy 

sprawdzić ile już wiemy na temat regionu w jakim mieszkamy. Wymienialiśmy nazwy 

pobliskich miejscowości, przepływających przez nie rzek, 

odszukiwaliśmy je również na mapie. Na mapie zaznaczaliśmy np. 

Beskidy, Tatry, rzekę Wisłę, Bałtyk oraz miasto Cieszyn. W naszej 

sali zawisła olbrzymia mapa Polski, do której podchodziliśmy w 

każdej wolnej chwili, wyszukując najciekawsze miejsca.  

 

 Rozpoczynając podróż wzdłuż rzeki Wisły, wysłuchaliśmy legendy o Czarnej i Białej, 

do której później malowaliśmy ilustracje wykorzystując pełną gamę kolorów. Następnie 

opowiadaliśmy o swoich ilustracjach, które przedstawiały wybrany fragment legendy. 

Słuchając utworu „Poranek” E. Griega, staraliśmy się również naśladować płynącą rzekę 

Wisłę, wykorzystując przy tym kolorowe apaszki. Słuchając piosenki „Płynie Wisła”, 

zorientowaliśmy się, że następnym omawianym miastem będzie Kraków, który niektórzy z 

nas mieli okazję już odwiedzić. Przypomnieliśmy sobie legendę o smoku wawelskim, którą 

każdy pamiętał troszkę inaczej, a jak to z legendami bywa, jak było naprawdę nie wie nikt. 

Każdy z nas mógł zrobić smoka wawelskiego z masy solnej, którą sami przygotowaliśmy. 

Żeby smoki były kolorowe, już podczas ugniatania masy dodaliśmy farby zielonej i 

pomarańczowej – mieszanie tej masy sprawiło nam mnóstwo radości. Nasze smoki wyglądały 

jak prawdziwe, choć praca przy nich wcale niebyła łatwa. niektórzy z nas skrzydła czy głowę 

podkładali klockami, inni ozdabiali je dodatkowo ziarenkami lub 

makaronem o różnych kształtach.  Słuchaliśmy fragmentów 

wiersza W. Chotomskiej „Krakowskie abecadło”, 

wskazywaliśmy opisywane miejsca na zdjęciach. Między nimi 

znalazło się Wzgórze Zamkowe, Sukiennice, Dzwon Zygmunta czy 

Kościół Mariacki.  
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 Dowiedzieliśmy się, dlaczego hejnał z wieży mariackiej rozbrzmiewa na cztery strony 

świata i próbowaliśmy nawet wysłuchać go w radiu, kiedy dokładnie w południe zasiedliśmy  

do stołu, w oczekiwaniu na obiad. Pani pokazała nam laleczkę przebraną w strój krakowski, a 

chętne dziewczynki bardzo wiernie odrysowywały poszczególne części ubioru krakowianki. 

Pani rozdała nam również pyszne ciasteczka „talarki krakowskie”, którym przed zjedzeniem 

uważnie musieliśmy się przyjrzeć – okazało się, że znajduje się tam postać Lajkonika, którego 

nazwa myliła nam się z pasikonikiem, ale za to był powodem do skocznej zabawy ruchowej. 

 Rzeka Wisła, przepływa również przez stolicę Polski, czyli Warszawę. Na początku 

przypomnieliśmy sobie co oznacza pojęcie „stolica” oraz 

wysłuchaliśmy legendę o Warsie i Sawie, która wyjaśniła nam 

skąd wzięła się nazwa naszej stolicy. Dobieraliśmy podpisy do 

wybranych miejsc znajdujących się w Warszawie, takich jak: 

Kolumna Zygmunta, Zamek Królewski. Te charakterystyczne 

nazwy, dały nam powód do zabaw z literą „Z”. wyszukiwaliśmy 

wyrazy rozpoczynających się na tę „głoskę”, co nie było łatwe, bo „z” i „s” brzmią bardzo 

podobnie. Przypomnieliśmy sobie również, jak się tańczy „Polkę warszawską”, czyli jak 

tańczy ryba z rakiem, a przedszkolak z przedszkolakiem. Z Warszawą związana jest również 

inna legenda, która bardzo nam się spodobała. Była to opowieść o „Złotej kaczce”. 

Próbowaliśmy przewidzieć zakończenie historii, a następnie określaliśmy 

zachowania poszczególnych bohaterów. Wyruszając w poszukiwaniu  

Złotej kaczki, próbowaliśmy spacerować takimi podziemnymi 

korytarzami, jednak musieliśmy poruszać się w określonym kierunku: np. 

do przodu, w prawo, w lewo. Kolejnym miastem, do którego zaprowadziła 

nas Wisła, było rodzinne miasto Antosia – Toruń. Wiersz W. Chotomskiej 

„Toruńskie pierniki” zainspirował nas do zabawy w małe przedstawienie. Ustaliliśmy po kolei 

wszystkie wydarzenia, a następnie wybraliśmy pomocników piekarczyka, którzy przynosili 

produkty w odpowiedniej kolejności. Na koniec mogliśmy powąchać i skosztować 

wybranych produktów, potrzebnych do przygotowania pierników, np. miodu, cynamonu, czy 

imbiru. Ze składników tych upiekliśmy bardzo aromatyczne, pyszne pierniczki, które 

ozdobiliśmy według własnych pomysłów. Podróż wzdłuż brzegu 

Wisły, zakończyliśmy rozwiązywaniem zagadek słownych, rebusów, 

rozpoznawaniem wyrazów do czytania i zdjęć przedstawiającymi 

charakterystyczne budowle i postacie z legend.  
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 Okres przedwiośnia choć bardzo radosny, bo zapowiada nadejście 

cieplejszych dni, często kojarzy się również z bałaganem, który został 

odsłonięty przez śnieg. Podczas wyjść na spacery mogliśmy 

zaobserwować prace porządkowe służb drogowych, które starały się 

przygotować okolicę na nadejście wiosny. Zastanawialiśmy się ile mogą 

ważyć śmieci i nawet postanowiliśmy to sprawdzić. Ważyliśmy kolejno 

papierki, pudełka, nakrętki czy butelki plastikowe, a następnie 

sprawdzaliśmy ile ważą wszystkie jednocześnie. Posłużyła nam do tego waga, która 

pozwoliła nam na zapoznanie z literką „w”. Poznaliśmy piosenkę o bardzo pracowitych 

duszkach, które bardzo dbały o porządki. Segregowaliśmy najróżniejsze śmieci, które 

przydzielaliśmy do właściwych kontenerów. Dobraliśmy etykiety z podpisami do 

pojemników na odpady, w zależności od rodzaju materiału, z których zostały wykonane, np. z 

plastiku, papieru, szkła czy metalu. Porządki w sali były również powodem świetnej zabawy z 

celowaniem do kosza. Po wysłuchaniu wiersza „Śmieciolandia”, zastanawialiśmy się jakie 

zachowania sprawiają, że nasza planeta Ziemia jest uśmiechnięta i radosna. Sami również 

próbowaliśmy ułożyć wspólnie opowiadanie, które związane było z dbaniem o środowisko. 

Każdy z nas układał fragment bajki, którą pani czytała nam kilkakrotnie, bo bardzo nam się 

spodobała. Bohaterem był Pan Bałagan, który zaśmiecał wszystko dookoła, na szczęście z 

pomocą przybyli superbohater i policja z dużą śmieciarką, co pozwoliło Hello Kitty cieszyć 

się porządkiem na polanie. Pani przyniosła nam cała masę różnych reklamówek, woreczków i 

toreb papierowych. Segregowaliśmy je na takie same, ze względu na rozmiar, kolor czy 

charakterystyczny znaczek. Podzieliliśmy je również na torby ekologiczne oraz takie, których 

używanie nie jest wskazane dla dobra naszej planety. Na kilku torbach odnaleźliśmy znaczek, 

którego znaczenie pomogli nam wyjaśnić Paulinka i Antoś. Próbowaliśmy zebrać całą naszą 

wiedzę dotyczącą przetwarzania śmieci, czyli tzw. recyklingu. Przy tej okazji mogliśmy 

również wyjaśnić akcję do której przyłączyło się nasze przedszkole, 

związaną ze zbieraniem nakrętek plastikowych dla chorego chłopca, 

które będą wykorzystane do zrobienia wózka inwalidzkiego. 

Wszystkie torby wykorzystaliśmy również w bardzo zabawnych 

ćwiczeniach ruchowych. Posłużyły nam do świetnej jazdy na 

siedząco, leżąco i stojąco (np. nałożone na stopy pełnią rolę nart), 

poza tym próbowaliśmy utrzymać je jak najdłużej na brzuchach przemieszczając się po całej 

sali – nie było to łatwe, bo próbowaliśmy sobie je nawzajem zdmuchnąć.  
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 W związku z nadchodzącą wiosną, w naszej sali 

pojawił się kalendarz pogody, na którym dyżurni codziennie 

zaznaczają pogodę. Kalendarz ten obrazowo przedstawił nam 

przysłowie „w marcu jak w garncu”, które próbowaliśmy 

sobie dokładnie wyjaśnić. Podczas zabawy ugotowaliśmy 

również marcową zupę, do której dokładaliśmy wszystkie 

ulubione produkty. Przy okazji zabawy z marcową zupą, 

rozmawialiśmy o jedzeniu. Staraliśmy się wyróżnić, jakie produkty są potrzebne do tego, 

abyśmy byli zdrowi i silni, jakie składniki diety są dla nas niezbędne. Dzieliliśmy produkty ze 

względna ich pochodzenie, np. na te które pochodzą od kury, a inne od krowy. Wysłuchaliśmy 

wiersza „Przetwory z mleka” i podkreślili śmy dlaczego jest tak ważne w 

naszej diecie.  Nie było to aż konieczne, bo my uwielbiamy zupę mleczną i 

znani jesteśmy z licznych dokładek. Zawierająca sporą dawkę witaminy 

„c” cytryna rozpoczęła naszą zabawę z literką „c”, która doprowadziła nas 

do samego Cudaczka. Poznaliśmy piosenkę o Cudaczku, przy której 

próbowaliśmy robić cudaczne podskoki. Wystukiwaliśmy również rytm 

piosenki przy bardzo cudacznych instrumentach, tzn. nakrętkach i 

kubeczkach. Śpiewając piosenkę, kreślili śmy literkę „c” na plecach 

kolegów, tackach z grysikiem oraz kartach pracy. Z rozsypanki sylabowej układaliśmy hasło „ 

Cytryny to zdrowe owoce”. Określaliśmy również wygląd cytryny, jej zewnętrznego wyglądu 

i samego środka. W naszym kąciku przyrody mocno się zazieleniło, a to za sprawa naszej 

wycieczki do sklepu nasiennego. Zakupiliśmy tam nasiona, doniczki i ziemię. Pani przyniosła 

nam również sadzonki kwiatów, które już po kilku dniach ujawniły nam swoje przepiękne 

kwiaty. Przypomnieliśmy sobie również o dbaniu o czystość, szczególnie o dokładnym myciu 

rąk czy zębów. I okazało się, że w zasadzie wszystko wiemy, ale przyznaliśmy, że nie zawsze 

robimy wszystko tak, jak trzeba. Postanowiliśmy dużo bardziej dbać o higienę. Szczególnie 

po wysłuchaniu opowiadania o Kubie i jego smutnej szczoteczce do zębów. Później 

rysowaliśmy obrazki do poznanej historyjki, starając 

się zilustrować wybrany fragment. Wykonaliśmy 

również tarcze obrotową z różnymi produktami 

spożywczymi. Naszym zadaniem było wyszukiwanie 

produktów np. 2-sylabowych, zawierających głoskę „l” 
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lub takich, które składają się na zdrową dietę.  Ponieważ 

sport to zdrowie, również poruszyliśmy temat związany z 

aktywnym sposobem spędzania czasu. Wymienialiśmy nasze 

ulubione zajęcia ruchowe, zarówno w sali przedszkolnej, domu 

czy na dworze. Sami również wybieraliśmy nasze ulubione 

ćwiczenia i mogliśmy ćwiczyć ile sił starczy (albo póki pani nie 

uzna, że to już stanowczo za dużo).   

 Nadejście wiosny sprawiło, że wokół zrobiło się 

jakoś przyjemniej i weselej. Poznaliśmy np. bardzo ciekawą historię pewnej 

brzydkiej gąsienicy. Owady, które ją spotkały nie wypowiadały się na temat jej 

wyglądu zbyt przyjemnie, a gąsienica zrobiła im bardzo zaskakującą niespodziankę, 

przemieniając się w pięknego motyla. Przy tej okazji przypomnieliśmy sobie jak 

rozwija się motyl i najbardziej zaciekawił nas fragment z kokonem. 

Przypomnieliśmy pani zabawę z kocami, kiedy to my mogliśmy sunąć po podłodze jak 

gąsienice i zamienić się po chwili w motyle. Ku naszej radości, pani zgodziła się na 

gimnastykę z kocami. Pani zadała nam również zagadkę dotyczącą podobnej, znanej bajki, w 

której również pojawił się wątek, podobny do  tego z opowiadania o gąsienicy. Okazało się, 

że mimo ogromnej wiedzy dotyczącej bajek, zagadka ta okazała się bardzo trudna. 

Rozwiązanie jej zajęło nam prawie połowę dnia, a pani nie chciała dać nam żadnej 

podpowiedzi. Dopiero podczas podwieczorku Martynce przypomniała się bajka o „Brzydkim 

kaczątku” i wszyscy westchnęli „no taaak”.  Aby powitać wiosnę w pełni postanowiliśmy 

również wykonać wiosenne drzewka. Gałązki wydzieraliśmy z szarego papieru, a kwiaty 

magnolii malowaliśmy palcami. Prosiliśmy pani, żeby nie dawała nam zadań z wydzieraniem 

papieru, bo tego nie lubimy. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że podczas darcia gazety, którą 

trzymamy trzema palcami, przygotowujemy się do nauki pisania. Nie mogliśmy uwierzyć, 

dlatego próbowaliśmy w te palce zaraz chwytać kredki i okazało się, że faktycznie to są te 

same palce. Może naprawdę dzięki takim ćwiczeniom 

nasze palce będą się w szkole mniej męczyły ??! 

malowanie drzew tak bardzo nam się spodobało, że 

malowaliśmy jedno za drugim. Pracowaliśmy w małych 

grupkach i powstały nam piękne magnolie, jabłoń i 

wierzba.  
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 Po smutnej i szaro-burej zimie nadeszła wiosna i na każdym kroku zachwyca nas 

kolorami pierwszych wiosennych kwiatów. Aby w naszej sali zrobiło się jeszcze bardziej 

kolorowo wyruszyliśmy do "Ćwierćlandu" . To bajkowa kraina okrągła jak naleśnik, którą 

dorośli podzielili na cztery części: zieloną, czerwoną, niebieską i żółtą. Co prawda dzieci w 

dniu urodzin są kolorowe, ale pod wpływem dorosłych przybierają barwę swego kraju. My 

też postanowiliśmy się upodobnić do tych dzieci. Z różnych materiałów przygotowaliśmy 

sobie przebrania, a następnie zagospodarowaliśmy nasze krainy w rzeczy, które były 

odpowiedniego koloru. Gdy nasze krainy były już gotowe pani opowiedziała nam jak bawią 

się dzieci w każdym z państw. My też postanowiliśmy wymyślić hasło naszego kraju i 

świąteczne menu. 

  

Kraj Niebieski obchodzi Święto Niebieskiej Chmurki i z tej 

okazji mamy gotują zupę jagodową, pieką placek ze śliwkami 

i przyrządzają sok śliwkowy. Dzieci chodzą ulicami i wołają 

"Scooby, Scooby jest niebieski".  

  

  

 

 

 

 

 

 

 W Czerwonej Krainie obchodzone jest Święto 

Czerwonego Zachodzącego Słońca i wtedy na stole 

królują czerwone rybki, zupa pomidorowa lub barszcz, 

truskawki oraz pizza z kozakami, pomidorami i 

czerwoną fasolą. Hasło czerwonych to "Czerwony, 

czerwony balonik".  

 Hasło 

Zielonego kraju brzmi "Wszystkie konie są zielone" a 

święto to Dzień Zielonej koniczyny. W tym dniu serwuje 
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się galaretkę z kiwi i agrestu, zielony groszek i zupę z koniczyny i fasolki.  

 

 

 

 W Żółtym kraju najważniejszy dzień to Święto Żółtych Owoców. Nie może ich 

zabraknąć na świątecznym stole. Są tam 

cytryny, mandarynki, jabłka, bananowe 

babeczki, żółciutki kurczak z fasolką i 

oczywiście złota rybka. A hasło brzmi "Foka, 

foka puk, pul, puk" .  

 Na szczęście pewnego dnia Groszek z 

zielonego kraju spotkał na granicy swoich 

rówieśników z innych krajów i wspólnie 

postanowili wymazać granice. Wszystkie 

dzieci połączyły się i wokół zrobiło się 

kolorowo i wesoło. Nasza wspólna zabawa w połączonych krajach trwała do samego obiadu.  

  

Następnego dnia w wesołym nastroju postanowiliśmy pożegnać 

zimę. Z kolorowa kukła Marzanną wyruszyliśmy na amfiteatr. 

Na pożegnanie zaśpiewaliśmy kilka zimowych piosenek i przy 

słowach "Uchodź zimo do morza, przybywaj wiosno hoża" 

spaliliśmy symbol zimy. W ciepłych promieniach słońca 

wyruszyliśmy na poszukiwania oznak wiosny. Znaleźliśmy ich 

nie mało. 

Wracaliśmy 

do 

przedszkola nucąc wesoło piosenkę o 

wiośnie. 

 

 

 Pierwszy dzień wiosny to nie tylko urodziny tej zielonej 

pory roku, ale również urodziny Beniaminka. Beniamin obchodził 
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7 urodziny i z tej okazji poczęstował nas pysznym tortem. Dwa dni później ponownie 

zaśpiewaliśmy urodzinową piosenkę – tym razem Paulince i to z okazji 6 urodzin. Paulinka 

również poczęstowała nas pysznym ciastem, które znikło z talerzy w oka mgnieniu. 

Dziękujemy bardzo za poczęstunek!!! 

 

 

 

 W marcu, podczas koncertu gości z Małej Filharmonii, mogliśmy dokładniej poznać 

budowę akordeonu. Mimo, że instrument ten znamy dość dobrze, bo pan Andrzej bardzo 

często gra na nim podczas rytmiki, okazało się, że nie wiemy wszystkiego! Zaskoczyły nas 

bardzo przyciski, na które trzeba było przyciskać nie palcami tylko brodą. Część, która 

umożliwia wydobywanie się dźwięków, to miech, który pompuje powietrze. Nasz gość zagrał 

nam melodię przypominającą zupełnie ruszający pociąg. Nam od razu udało się odgadnąć co 

to za pojazd.  

 

 

 

 

 

 



9 

 

Śpiewaliśmy piosenki 

„Nasze polskie ABC” 

Już w przedszkolu dzieci wiedzą,  

Co to Wisła, co to Bałtyk, 

Że na Śląsku leży węgiel, 

A znów góry to są Tatry. 

Takie polski elementarz, 

Raz zobaczysz i pamiętasz. 

Nasze polskie ABC, 

Każde dziecko o nim wie. 

Wchodzi w głowę, wchodzi w serce 

Jak literka po literce 

Coraz lepiej czytasz je, 

Nasze polskie ABC. 

Kiedy będę taki duży,  Jak 

na przykład są rodzice, Z 

książek, z kina i z podróży 

Poznam kraju okolice. Jak 

zakładka - Wisły wstążka, 

No, a Polska jest jak książka. 

Nasze polskie ABC, 

Każde dziecko o nim wie. 

Wchodzi w głowę, wchodzi w serce 

Jak literka po literce 

Coraz lepiej czytasz je, 

Nasze polskie ABC. 

 

" Duszki, duszki, duszki leśne"  

1. Żyją w lesie małe duszki 

Które czyszczą leśne dróżki 
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Mają miotły i szufelki 

I do pracy zapał wielki. 

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne 

Wstają co dzień bardzo wcześnie 

I ziewając raz po raz 

Zaczynają sprzątać las (bis) 

2. Piorą liście, myją szyszki, 

Aż dokoła wszystko błyszczy, 

Muchomorom piorą groszki 

Bo te duszki to czyścioszki 

Duszki, duszki, duszki... . 

Gdy ktoś czasem w lesie śmieci 

Zaraz duszek za nim leci 

Zaraz siada mu na ręce 

Grzecznie prosi, nie śmieć więcej. 

Duszki, duszki, duszki... . 

 

Marzec czarodziej 

Chodzi marzec czarodziej 

po chmurach po lodzie 

aż tu nagle Hokus pokus: 

 I już pączki na patyku. 

I już trawka na śnieżniku. 

Ach, ten marzec czarodziej. 

Chodzi marzec czarodziej......  

Słońce rzuca swe błyskotki, 

że aż mruczą bazie kotki. 

Ach ten marzec czarodziej. 

Chodzi marzec czarodziej...... 
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Przez kałuże skaczą kaczki, 

żółte kaczki- przedszkolaczki. 

Ach, ten marzec czarodziej 

 

 

ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW 

 

W marcu na naszych zajęciach mieliśmy ucztę. Częstowaliśmy się 
nawzajem lodami, cukierkami, winogronem, czekoladką i sokiem. Zazwyczaj 
każdemu z nas wszystko smakowało ale były również  osoby, które odmawiały 
poczęstunku, ponieważ nie lubiły pewnych smakołyków.  

Marzec to również miesiąc w którym mogliśmy posłuchać nowej 
historyjki obrazkowej. Historia dotyczyła naszego książkowego misia, który 
obchodził swoje trzecie urodziny. Miś zaprosił wszystkich swoich przyjaciół a 
następnie witał ich i dziękował za prezenty.  

Po miłym akcencie urodzinowym przeszliśmy do nowego tematu: 
„Pobawmy się na dworze!” Na „dworze” jeździliśmy na rowerze, huśtaliśmy się 
na huśtawce, puszczaliśmy latawca, skakaliśmy na skakance, graliśmy w piłkę, i 
wspinaliśmy się na drzewo. Mogliśmy się również nauczyć nowej piosenki „It is 
a nice day today” 

NEW WORDS: 

Grapes, ice cream, juice, cake, sweets, swing, rope, fly, skip, ride, climb, play 

NEW EXPRESSIONS: 

Have some juice? 
Thank you, I like juice! 
I want to….fly my kite/ ride my bike/ climb that big tree/ swing on a swing/skip 
with my rope/ play with my ball 
What about you? 
 
NEW SONG: 
It is a nice day today,  
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Let’s go out and play! OK! 
It is a nice day today,  
Let’s go out and play! OK! 
Take your ball, 
Take your kite, 
Take your rope, 
and take your bike! 
 


