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          Kwiecień rozpoczęliśmy świątecznie, kontynuując tym samym tematykę 

z poprzedniego miesiąca. Wykonaliśmy bardzo ciekawe pisanki (o czym już 

wspomnieliśmy ostatnio). Oczywiście gotowe prace trzeba było umieścić na 

podstawkach aby odpowiednio się prezentowały. Pomogła nam w tym kurka 

wycięta przez każde dziecko z kolorowego brystolu i ozdobiona barwnym 

piórkiem.  Trzeba dodać, że zdecydowana większość dzieci świetnie radzi sobie z 

wycinaniem! W kolejnych dniach z uwagą słuchaliśmy „Bajeczki wielkanocnej”, a 

później odpowiadaliśmy na pytania 

dotyczące jej treści, a innym razem 

ochoczo braliśmy udział w zabawach z 

głoską j. Z coraz większą 

niecierpliwością wypatrywaliśmy 

wielkanocnego zajączka, 

zastanawiając się, czy aby na pewno 

w jego koszyku znajdzie się prezent 

dla każdego Elfa...? Na naszej 

specjalnej planszy panie przyklejały 

nam każdego dnia emblematy za 

dobre zachowanie – każde z nas bardzo starało się, by było ich jak najwięcej, bo 

za zebranie odpowiedniej ich ilości czekała nagroda. I rzeczywiście, zaraz po 

Wielkanocy zajączek zostawił w naszej sali jajka – niespodzianki jako nagrody za 

uzbieranie największej ilości znaczków oraz małe czekoladowe jajeczka dla 

wszystkich Elfów. Bardzo nas to ucieszyło, a jeszcze bardziej smakowało! Szkoda 

tylko, że zajączek nie odwiedza nas co tydzień...  



          W kolejnym kwietniowym tygodniu rozmawialiśmy na temat ulubionych 

zabaw, gier i sportów – poznaliśmy nawet 

kilka nowych (m. in. „Bingo”, które bardzo 

przypadło nam do gustu, choć na początku 

mieliśmy trochę trudności ze zrozumieniem 

jego reguł). Często rozmawialiśmy o istocie 

zabawy – radości z uczestnictwa w niej, 

przestrzegania wszystkich reguł i radzenia 

sobie z porażką, odpowiedniego reagowania 

na wygraną (nie obnoszenie się z nią). I tak 

grając w różne gry drużynowe lub biorąc 

udział w zabawach nie tylko spędziliśmy 

bardzo ciekawie ten tydzień, lecz 

nauczyliśmy się czerpać przyjemność z 

wysiłku fizycznego bez względu na wynik 

rywalizacji. Dobrze, powiemy prawdę – 

zdarzały się nam łzy kręcące w oku, lecz 

szybciutko przełykaliśmy przegraną by 

ponownie ruszyć do gry i spróbować czy 

tym razem uda nam się wygrać. A jeżeli nie 

teraz to może w kolejnej grze – nikt 

przecież nie jest zawsze najlepszy. Nawet 

Adam Małysz dużo ćwiczył zanim stał się 

mistrzem:)  

Znalazło się jednak w tym tygodniu coś co 

nie sprawiało nam 

najmniejszej trudności 

– przeliczanie do 10. 

Poznaliśmy wygląd 

graficzny tej liczby, 

ćwiczyliśmy 

przeliczanie (niektórzy już 

doskonale w pamięci) w tym zakresie na 

konkretach: palcach, lalkach, klockach, 

krzesłach, itp. Oczywiście nadal 

usprawniamy sobie tę umiejętność. Wiele 

uwagi poświęciliśmy również na ćwiczenie 

naszych rączek – wykonywanie szlaczków, 

wycinanki. 



 Następnym tematem, z jakim przyszło nam się zmierzyć, były zwierzęta – 

te krajowe oraz egzotyczne. Rozwiązywaliśmy mnóstwo zagadek słownych, 

dzieliliśmy się wiedzą na temat znanych nam  

zwierząt, a nawet tworzyliśmy ilustracje do 

wiersza pt. „Zagroda” -  można je było podziwiać w 

naszej szatni. Mieliśmy też okazję bliżej zapoznać 

się z głoską ł: Łukasz, łopata, łata, ławka… udało nam 

się odnaleźć całkiem sporo wyrazów na tę głoskę. A 

przy okazji wykonać kilka łatwych już dla nas 

ćwiczeń słownikowych – podzielić i podać liczbę 

sylab i głosek różnych wyrazów, wymyślić kilka 

własnych zagadek związanych ze zwierzętami, 

poopowiadać o tym, jakie my byśmy chcieli 

posiadać zwierzęta. I  w trakcie omawiania tych 

różnych ciekawych tematów odwiedzili nas, jak 

zwykle co miesiąc, nasi dobrzy znajomi z 

Filharmonii. Mieliśmy niepowtarzalną okazję 

przyjrzeć się fletowi poprzecznemu – jego budowie 

oraz wysłuchać kilka ciekawych utworów. Jak 

zawsze był również czas na wspólne przypomnienie 

sobie poznanych wartości – nut, a także na 

muzykowanie na instrumentach perkusyjnych. 

Bardzo lubimy te spotkania, kiedy możemy 

posłuchać koncertów granych na żywo na ciekawych 

instrumentach. Widać na owych spotkaniach jak 

wiele dzieci przeżywa grane melodie, próbuje sobie 

wyobrazić czego dotyczy dany utwór. Nie raz i nie 

dwa wychodziliśmy z nich bardzo podekscytowani :) 

Wiele razy powstały ciekawe prace na różne 

tematy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te 

koncerty!!! I tylko troszkę smuci nas perspektywa 

wakacyjnej rozłąki… 

Niecierpliwie jednak czekamy 

na kolejne spotkanie w maju!!! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pewnego dnia przyszło nam przydzielić różne zwierzęta oraz owady do środowisk, 

w których żyją (zoo, las, gospodarstwo, łąka). Niektóre okazy sprawiły nam nieco 

trudności, ale z pomocą reszty grupy każdy Elf wykonał swoje  zadanie 

prawidłowo. Wiemy już też, co które zwierzęta spożywają oraz jak należy 

zachować się w stosunku do nich (przede wszystkim ich nie krzywdzimy, zaś te 

nieznane raczej omijamy szerokim łukiem). Musimy przyznać, że bardzo podoba 

nam się zabawa w naśladowanie odgłosów i ruchów zwierząt – mieliśmy okazję 

w jednym dniu posłuchać odgłosów 

odtwarzanych z płyty CD, a potem sami 

się w nie zamienialiśmy. Oczywiście 

chłopcy najczęściej bywali lwami, 

tygrysami, zaś dziewczynki kolorowymi 

papugami lub pawiami… już teraz 

przebieramy nóżkami nie mogąc doczekać 

się wycieczki do zoo. 

           Dużo czasu mogliśmy spędzać na 

świeżym powietrzu, bo pogoda była naprawdę wspaniała – czasem panowały 

prawdziwe upały, więc tym chętniej przebywaliśmy w parku czy ogródku 

przedszkolnym. Mamy nadzieję, że aura w maju również będzie dopisywała, bo 

już cieszymy się na kolejne szaleństwa na świeżym powietrzu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poznaliśmy piosenki: 

 

 

„Kaczki” 

 

Chodzą plotki, że u kaczek  

brak pod progiem wycieraczek,  

że po błocie depcą po to,  

by do domu wnosić błoto 

 

„Czyżyk” 

 

I. Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki. 

Czyś widział, czyś słyszał jak sieją mak. 

Oto tak, oto tak, oto tak sieją mak.  

Oto tak, oto tak sieją ludzie mak. 

 

II. Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki. 

Czyś widział, czyś słyszał jak rośnie mak. 

Oto tak, oto tak, oto tak rośnie mak. 

Oto tak, oto tak rośnie, rośnie mak. 

 

III. Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki. 

Czyś widział, czyś słyszał jak kwitnie mak. 

Oto tak, oto tak, oto tak kwitnie mak.  

Oto tak, oto tak kwitnie, kwitnie mak. 



 

IV. Czyżyku, czyżyku, ptaszku maleńki. 

Czyś widział, czyś słyszał jak smakuje mak. 

Oto tak, tak smakuje mak./x2/ 

 

 

ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW  

 

 Na kwietniowych zajęciach przypomnieliśmy sobie nazwy niektórych produktów 

spożywczych. Nasze oczy bardzo się cieszyły na widok pyszności prezentowanych na 

obrazkach. Cookiego bardzo interesowało co lubimy najbardziej dlatego każdego z nas pytał 

o nasze upodobania kulinarne.  Mogliśmy również przypomnieć sobie dobrze nam już znaną 

piosenkę w której śpiewaliśmy o pysznościach poznanych na lekcjach.  

 Po raz kolejny mieliśmy przyjemność posłuchać historyjki obrazkowej  

i zobaczyć jak Cookie wyjada wszystko z piknikowego koszyczka. 

 Temat pikniku zakończył naszą przygodę z Cookiem, z Lulu  

i z Denselem. W maju poznamy nowych bohaterów książkowych z którymi będziemy 

poznawać nowe, ciekawe historie, zwroty i słowa w języku angielskim. 

 

RECYCLED:  

Picnic: melon, cherries, chicken, sandwiches, yoghurt, milkshake 

chocolate, ice-cream, cake, apples, bananas, fish; 

I like…/I don’t like 

Numbers:1-6 

 



PASSIVE:  

Let’s have a picnic 

I’m hungry 

NEW SONG: 

„Picnic song”   

STORY: 

„What have we got for our picnic” 

 

 


