
Marzec u Elfów  
 

           Ten pierwszy 
kalendarzowy wiosenny miesiąc 
rozpoczęliśmy bliskim nam 
tematem – muzyką. Na początku 
zastanawialiśmy się, czy 
poszczególne instrumenty 
perkusyjne (te najprostsze, 
znane nam z przedszkola) 

wydają dźwięki lekkie, czy też ciężkie i według takiego kryterium je 
posegregowaliśmy. Wysłuchaliśmy też ciekawego opowiadania pt. 
„Zbuntowana orkiestra”, które stało się inspiracją do dyskusji na temat roli 
dyrygenta i jego batuty – wspólnie doszliśmy do wniosku, że bez niego 
orkiestra nie ma racji bytu:) Przy tej okazji mieliśmy okazję „wcielić” się  w 
rolę niektórych instrumentów – np. bębna, fletu, skrzypiec czy talerzy – i 
naśladowaliśmy ich dźwięki głosem 
(bum – bum; fiju – fiju; tini – tini; rach 
- ciach), kiedy dyrygent nam 
rozkazał:) Śmiechu było przy tym co 
niemiara, zwłaszcza, gdy wszystkie 
„instrumenty” miały grać razem:)  
A skoro mowa była o muzyce, nie 
mogło zabraknąć rozmowy o ulubionym 
jej gatunku poszczególnych dzieci. 
Większość Elfów chętnie wybiera do 
posłuchania repertuar zespołów 
dziecięcych, jak Fasolki czy 
niezapomniane piosenki z filmu pt.: 
„Akademia Pana Kleksa”. Niemniej jednak bardzo chętnie włączamy radio i 
bawimy się przy hitach zespołów Enej, Zakopower lub przy  piosence 
koreańskiego wykonawcy Psy. Mieliśmy okazję posłuchać i pobawić się przy 
dźwiękach z ulubionych płyt Hani, Małgosi i Judyty, Bartusia, Oliwii. 
Dziękujemy za taką możliwość W kolejnych dniach poruszyliśmy temat (w 
zasadzie było to tylko przypomnienie) o znaczeniu takich słów jak: pięciolinia, 
nuty, gama, melodia, dynamika, rytm, orkiestra, solista, wokalista… Cieszyło 
nas, że możemy grać na różnych instrumentach, śpiewać wymyślone piosenki, 



wymyślać melodię do poznanego wiersza o nutach. Oczywiście w 
międzyczasie sporo czasu poświęciliśmy na 
doskonalenie umiejętności dodawania w 
zakresie 1 – 10 i więcej. Większość z nas 
doskonale dodaje w pamięci lub z małą 
pomocą paluszków;)  
Rozmawialiśmy także o sposobach 
odtwarzania muzyki na przestrzeni wieków. 
Mieliśmy okazję zobaczyć do niedawna 
używaną kasetę magnetofonową, adapter czy 
gramofon. Dzieci podawały współczesne i 
obecne w ich domach odtwarzacze. 
Zaskakujący okazał się dla niektórych 
wniosek, że każdy z nas ma zawsze ze sobą 
pewien niedoskonały nośnik dźwięków, czyli 
nasz aparat mowy  A na koniec omawianej 
tematyki stworzyliśmy pracę plastyczną 

przy dźwiękach utworu Antonio Vivaldiego. Rysowaliśmy to, co nam się 
nasunęło podczas słuchania: jedno z dzieci naszkicowało nowy rower, inne 
narysowało siebie na spacerze z rodzicami, jeszcze inne postaci z ulubionych 
bajek… Kolorowe i bardzo twórcze pracy wisiały na drzwiach naszej sali i 
cieszyły nasze oczy. 
          W drugim tygodniu chłodniejszego marca poruszyliśmy ważny dla    
Elfów temat – „Mamy różne charaktery”. Zastanawialiśmy się, w jakim 
jesteśmy danego dnia humorze i co 
go spowodowało – narysowaliśmy 
nawet przyczynę własnego humoru:) 
Wysłuchaliśmy treści opowiadania pt. 
„Co się zdarzyło w Pluszątkowie?”, 
ilustrowanego sylwetami – poznaliśmy 
znaczenie określeń bohater 
pozytywny i negatywny oraz 
zrozumieliśmy, jak bardzo nasze 
czyny (powodowane przez 
niepożądane emocje) nieraz mogą 
wyrządzić innym wiele krzywdy. 
Często jest nam trudno 
zaakceptować odrębne zdanie kolegi, 



koleżanki. Czasem podczas naszych zabaw krzywdzimy innych, mówiąc 
nieładne słowo lub popychając kogoś. Dlatego też powstały -  motywujące nas 
– swoistego rodzaju dzienniczki, które zawisły na drzwiach wejściowych do 
naszej sali. Tam nasze panie zapisywały te niechlubne przypadki, kiedy 
zaczepialiśmy kogoś, bądź w inny sposób źle traktowaliśmy. Ale we 
wszystkich:) dzienniczkach takie uwagi zostały przysłonięte pochwałami, z 
których jesteśmy niezmiernie dumni: 

Nagroda za utrzymanie porządku w sali. 
Nagroda za aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Nagroda za kreatywną bądź wytrwałą pracę.  Itd. 
  
A nasze panie: p. Monika oraz p. Kasia były jeszcze bardziej dumne, że mogły 
takie piękne rzeczy wpisywać. Na początku kwietnia będą czekać na nas 
medale od Zajączka Wielkanocnego – ciekawe, kto z nas jaki medal 
otrzyma... 

 Przy okazji omawiania tegoż tematu wyjaśniliśmy powiedzenia: „być w 
siódmym niebie” , „być całym w skowronkach” , „być nie w sosie”. Pomogły nam 
w tym zabawne opowiastki G. Kasdepke. Wtedy też podzieliliśmy się naszymi 
sposobami na chandrę, zdenerwowanie: jedne dzieci wolą zostać wtedy same, 
inne z kolei potrzebują z kimś porozmawiać. Przyjęliśmy zasadę, że kiedy 
widzimy, że któreś z dzieci ma nieudany dzień, to pomagamy mu sobie z tym 
poradzić towarzysząc mu na sposób wybrany przez to dziecko.  



Oczywiście nie mogło zabraknąć tematu trzech 
czarodziejskich słów. Wszyscy wiemy, jak bardzo są 
istotne, staramy się je stosować na co dzień. Dlatego 
bardzo łatwo było nam się nauczyć rymowanki: 

Znam trzy czarodziejskie słowa: 
proszę, przepraszam, dziękuję. 
Gdy jest potrzeba – zawsze je 

stosuję.  
Ten tydzień upłynął nam pod 
znakiem niezwykłej uprzejmości 
wobec siebie i pań.   
            Wiosna, wiosna… już 
wyglądała z kartek kalendarza, 
ale niestety ostatecznie w 
trzecim tygodniu marca nie 
przyszła do nas;(   
„Wiosenko, wiosenko, zielona 
panienko, przybywaj z daleka, 
już dłużej nie zwlekaj” – tym 
zawołaniem próbowaliśmy 
przywołać wiosnę. Jak co roku 

odprawiliśmy również tradycyjny zwyczaj – spalenia 
Marzanny. Śpiewaliśmy wiosenne 
piosenki, opowiadaliśmy o 
korzyściach płynących z nadejścia 
tej pory roku i …nic. Za oknem nadal było szaro, czasem 
padał deszcz a słońca i ciepłych temperatur niestety 
nie było widać. Oby nadeszła w kwietniu! 
A my tymczasem doskonaliliśmy działania w 
odejmowaniu na liczbach w zakresie pierwszej 
dziesiątki. I poznaliśmy nową technikę plastyczną – 
malowanie na kartkach pokrytych solą. Oczywiście 
malowaliśmy rozcieńczonymi farbami wiosenne prace. 
Można je było oglądać w szatni.  
  
W tym samym tygodniu udaliśmy się również do Domu 
Narodowego na spektakl pt. „Rumcajs”, który 
niezmiernie nam się podobał i mamy nadzieję, że w 



niedługim czasie znów będzie nam dane przeżywać równie ciekawe 
przedstawienie! Kilka dni później w progi naszego przedszkola zawitała Mała 
Filharmonia – tym razem odwiedziła nas pani harfistka z harfą celtycką. 
Byliśmy ogromnie ciekawi, jak brzmi ten instrument, który zdecydowana 
większość z nas widziała po raz pierwszy w życiu – już pierwsze jego dźwięki 
( i ich głośność) nas zachwyciły, a w miarę wysłuchiwania kolejnych utworów 
mieliśmy coraz weselsze nastroje:) 
          Marzec zakończyliśmy bardzo przyjemnym tematem, bo świątecznym: 
zaraz w poniedziałek chętne dzieci wzięły udział w warsztatach, podczas 
których własnoręcznie zrobiliśmy pisanki techniką filcowania na mokro – było 
z tym mnóstwo pracy, ale jej efekty były przepiękne. Panie prowadzące to 
spotkanie przybliżyły nam ponadto niektóre wiosenne i wielkanocne zwyczaje 
– np. pogrzeb śledzia:)  
  
We wtorek znów mieliśmy ręce pełne roboty, bo zabraliśmy się za... „wypiek” 
bab wielkanocnych metodą Edukacji Przez Ruch wg p. Doroty Dziamskiej – 
każdy z nas bardzo się starał podczas tej pracy, zwłaszcza że – jak zwykle -  
wymagała ona koordynacji słuchowo – ruchowej oraz wzrokowo – ruchowej, 
kreatywności, sprawności manualnej... ufff.... Efekty naszej ciężkiej pracy 
można podziwiać w szatni oraz w naszej sali. Smacznego... podziwiania:)  



Na czas świąt ozdobiliśmy naszą salę również innymi 
ciekawymi pracami – z zakresu papieroplastyki. 
Wykonaliśmy baranka, bądź też zajączka z 
papierowego talerza i kolorowego papieru, wykonując 
pracę wedle instrukcji. Większość z nas świetnie 
sobie poradziła z tym zadaniem.  Potrafimy też 
samodzielnie doprowadzić swoje miejsce pracy do 
porządku. A o tym jak sprawne są nasze ręce, mogli 
przekonać się nasi rodzice oglądając pokolorowane 

przez nas kolorowanki o tematyce świątecznej, zawierające bardzo wiele 
elementów, także tych drobnych. Potrafimy pracować narzędziem jakim są 
kredki, odpowiednio dociskając je do papieru, dobierając kolory do 
poszczególnych części kolorowanki, starannie wykonując swoją pracę. Dało 
się tę staranność zauważyć przy jeszcze innej pracy – przy wykonywaniu 
świątecznej kartki, kiedy samodzielnie wycinaliśmy jej kształt i ozdabialiśmy 
materiałem pasmanteryjnym. Napracowaliśmy się, tym bardziej będzie nam 
miło poświętować w gronie rodzinnym. A my składamy Państwu i dzieciom 
życzenia: 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych radosnego, wiosennego nastroju  



oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny.   
 

  
  

  
 

 
 
 
 
 

 
 

Poznane piosenki  i wiersze: 
 
 
  

„Gdy noc nadchodzi” 
Z zajęć MDS 
 
 

Gdy noc nadchodzi, 
 nuty się nudzą. 
Kompozytorów  
muzyką budzą.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Jedno jajko” 
Z zajęć MDS 

 
Jedno jajko pewnej kwoki   



pojechało raz tramwajem,  
a tramwajarz się obchodził 

 z pasażerem tak, jak z jajem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Śmigus dyngus” 
  
 

1. Dziś od rana wielka wrzawa, 
słychać śmiechy, piski! 

Bo to śmigus, śmigus dyngus, bawi 
wokół wszystkich. 

 
Ref.: /Hej, z wiadra, hej, z wiadra, 

hej, woda leci! 
Uciekają przed prysznicem dorośli 

i dzieci./x2 
 

2. Dalej, śmiało, nabierz wody, 
wylej na mamusię! 

Bo mamusi nowa suknia zmoczona być musi. 
 

Ref.: /Hej, z wiadra.../x2 
 

3. Tatusiowi też nie żałuj, mogę dać Ci słowo, 
że o wiele przystojniejszy tata z mokrą głową! 

 
Ref.: /Hej, z wiadra.../x2 

 
 
 



„Miała baba koguta”  
 

1. Miała baba koguta, 
wsadziła go do buta, siedź!  

O, mój miły kogucie, 
jakże ci tam w tym bucie 
jest?  

 

2. Miała baba indora, 
wsadziła go do wora, siedź!  

O, mój miły indorze, 
jakże ci tam w tym worze 
jest?  

 

3. Miała baba barana, 

wsadziła go do siana, siedź! 

O, mój miły baranie, 

jakże ci tam w tym sianie jest? 

  
 

„Czarny baranie” 

 

1. Gdzieżeś ty bywał, czarny baranie? 
We młynie, we młynie, mój mości panie. 

 
2. Cóżeś tam robił, czarny baranie? 

Mleł mąkę, mój mości panie. 
 

3. Cóżeś tam jadał, czarny baranie? 
Kluseczki z miseczki, mój mości panie. 

 
4. Jakżeś uciekał, czarny baranie? 
Hopsasa do lasa, mój mości panie. 

 



 

 

„Trzysta buczków we dworze”  

 

1.Trzysta buczków we dworze,  
drobny deszcz pada.  

Tam dziewczyna trowe rwała  
Mama na nióm zawołała:   

„Czy chcesz, czy pójdziesz, czy chcesz 
stolorza?”   

„Nie chcym, nie pójdym, nie chcym stolorza.  
Bo ten stolorz robi trumny,  
jo sie bojym, że jo umrym. 

Nie chcym, nie pójdym, nie chcym stolorza.”  
 

2.Trzysta buczków...  
„Czy chcesz, czy pójdziesz, czy chcesz 

młynorza?”  
„Nie chcym, nie pójdym, nie chcym 

młynorza,  
bo tyn młynorz mo niewiele,  

a bez wody to nie miele,  
Nie chcym, nie pójdym, nie chcym młynorza.”  

 
3.Trzysta buczków...  

„Czy chcesz czy pójdziesz, czy chcesz murorza?”  
„Jo chcym, jo pójdym, jo chcym murorza,   

bo tyn murorz robi ładnie, nie boji się że ón spadnie.  
Jo chcym, jo pójdym, jo chcym murorza.” 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW  
 

W marcu kontynuowaliśmy temat związany z posiłkami. Tym razem uczyliśmy się jak nakrywać stół 

by potem móc zasiąść do niego i wybrać posiłek. Oprócz produktów spożywczych poznaliśmy nazwy 

pysznych owoców. Okazało się, że większość z nas lubi wszystkie owoce. Teddy zaprosił nas do 

swojego straganu z owocami, gdzie można było kupić truskawki, śliwki, jagody, banany, pomarańcze i 

wiśnie. Z dużą radością bawiliśmy się w sklep, gdzie można było kupić wszystkie poznane dotąd 

produkty żywnościowe. W marcu odbył się również kolejny konkurs na znajomość piosenek 

poznanych na zajęciach. Wszystkie dzieci pięknie śpiewały i każdy mógł się rozkoszować smakiem 

nagrody. 

 

NEW WORDS: 

A plate, a fork, a spoon, a cup, a jug of juice, a table, lovely flowers, nice, clean  

 

NEW EXPRESSIONS: 

Get some cups… 

Get some plates… 

Find some forks…and spoons… 

Bring some lovely flowers… 

I want some cheese 

Give me some apples 

Can I help you? 

I like strawberries but I don’t like plums. 

 

NEW SONG: 

 

I. This is a little table, 

nice and clean, nice and clean. 

Here are some chairs! 

How many chairs? 

How many chairs can you see? 

Get some cups, get some plates, 

Find some forks and spoons! 

Bring some lovely flowers! 



Bring a jug of juice! 

Cups and plates, 

Forks and spoons. 

Lovely flowers and jug of juice! 

 

II. No dog food 

He wants a snack. 

She wants an apple. 

He wants a cookie. 

She wants a banana. 

They are hungry. 

What can they do? 

They are dogs, but they don’t like dog food. 

She wants some water. 

The man says, „ok.”. 

He wants some bread, 

But the man wants to play. 

They are hungry. 

What can they do? 

They are dogs, but they don’t like dog food. 

Oow. 

Oow. 

Oow. 

Oow,oow,oow. 

Apples are red. 

Bananas are yellow. 

Can dogs eat Cookie? 

Can they say hello? 

 

 

 


