
KWIETNIOWE CHOCHLIKI 

  

JAJKO  – od tego wszystko się zaczęło! Tym 

tematem zaczęliśmy też miesiąc kwiecień, zaraz po 

Poniedziałku Wielkanocnym. Dowiedzieliśmy się, jak 

jest zbudowane jajko (poznaliśmy pojęcia: białko, 

żółtko, skorupka), mogliśmy obejrzeć je pod różną postacią (gotowane, smażone, 

surowe), a wreszcie dowiedzieliśmy się kto może się wykluć z jaja – najbardziej 

podobała nam się historyjka obrazkowa z dinozaurem. Rozmawialiśmy też o 

wartościach odżywczych jajek oraz ze smakiem je zjadaliśmy:) Udało nam się nawet 

przeprowadzić ciekawą obserwację – wprawialiśmy jednocześnie w ruch jajko surowe i 

ugotowane, a następnie patrzyliśmy, które z nich wiruje szybciej: oczywiście było to 

jajko gotowane, które ze względu na stały środek poruszało się znacznie szybciej, od 

tego, które miało płynne żółtko. Dobieraliśmy też pisanki w pary, kierując się ich 

kolorami i deseniami. 

     Kwiecień – plecień był świetną okazją do poznawania  różnych warunków 

pogodowych. 

Obserwowaliśmy 

bacznie pogodę 

okno i w miarę 

możliwości 

podczas 

spacerów. W sali 

stworzyliśmy 

swój własny 

kalendarz pogody. Zaświeciło u nas słońce, grzmiało, padał deszcz, mocno wiało, a 

potem padał śnieg i było mroźno. Na gimnastyce przechodziliśmy przez kałuże, a 

pomogła nam w tym metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, przez nas zresztą 

uwielbiana:)  Potem ćwiczyliśmy umiejętność przeliczania za pomocą liczebników  

porządkowych.   



 W tych dniach zawitał do „Bajlandii” kolejny gość w 

ramach cyklu „Ciekawe zawody” - tym razem odwiedził 

nas pan leśniczy, Wiktor Naturski, który w barwny i 

ciekawy sposób zapoznał nas z tajnikami wykonywanego 

przez siebie zawodu. Całość uświetniła projekcja 

multimedialna na dużym ekranie, a na pożegnanie nasz gość 

przeczytał nam krótką książeczkę w ramach akcji „Cała Polska 

czyta dzieciom”. Oprócz tego zostaliśmy obdarowani 

kolorowankami, kredkami oraz drewnianymi sylwetami 

leśnych zwierząt, które występują w naszych rodzimych lasach.  

  W 

drugiej 

połowie 

kwietnia przenieśliśmy się na 

wiejskie podwórko. To temat, 

który bardzo lubimy, bo przynosi 

nam wiele dobrej zabawy i 

świetnego humoru. W zabawach 

ruchowych i podczas gimnastyki stawaliśmy się różnymi zwierzętami – 

naśladowaliśmy ich chód, język, a czasem nawet ich zachowania, hi, hi… 

Utrwalaliśmy ich nazwy i nazwy ich potomstwa, a prawdziwym wyzwaniem było 

połączenie w pary mamy i potomka.  Nasze zajęcia wzbogaciła o nowe doświadczenia i 

wiedzę wizyta pana weterynarza, nota bene – taty Przemka, który jest bardzo dobrym 

znawcą zwierząt. Pan weterynarz opowiedział nam, w jaki sposób dbać o zwierzęta, 

karmić je, pielęgnować, szczepić. Mogliśmy osobiście umyć psie zęby (ćwiczyliśmy na 

sztucznej szczęce), obejrzeliśmy przez specjalne urządzenie zdrowe i chore psie ucho. 

Tata Przemka udzielił nam również wskazówek, w jaki sposób chronić się przed 

atakiem psa, w jaki sposób bezpiecznie można głaskać psa. Na deser otrzymaliśmy 

super atrakcję, bowiem naszymi gośćmi były też trzy żółwie – podopieczni  Przemka 

(czego mu troszkę zazdrościliśmy).  Dwa były bardzo spokojne i powolne; trzeci 



żółwik okazał się jednak bardzo szybki i energiczny, czego niektórzy się nawet lekko 

wystraszyli. Chętne osoby próbowały karmić te zwierzaki dużymi liśćmi sałaty. 

Zwierzątka szybko się u nas zadomowiły i po krótkiej obserwacji nas, doszły chyba do 

wniosku, że jest u nas bezpiecznie i miło. Zabaw i radości nie było końca. 

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE TACIE PRZEMKA!  

  Innym razem do przedszkola 

zajrzeli nasi kochani Rodzice, którzy 

razem z nami wzięli udział w zajęciach – 

najpierw wytrwale usprawnialiśmy nasze 

artykulatory, później wesoło brykaliśmy, 

naśladując baranki na łące, a następnie 

przy stolikach zajęliśmy się działalnością 

plastyczną (do dosyć żwawej melodii 

rysowaliśmy pastelami trawę, po czym 

formowaliśmy postać baranka za pomocą wacików, kredek i kolorowego papieru). 

Koniec naszych zajęć zwieńczyło nasze wspólne zdjęcie z dumnie dzierżonym przez 

nas pracami. 

 Czas umilił nam również koncert w Szkole Muzycznej imienia Ignacego 

Paderewskiego w Cieszynie. Wysłuchaliśmy wielu bardzo młodych wykonawców, 

grających na takich instrumentach, 

jak skrzypce, akordeon, flet, 

saksofon i pianino. Mieliśmy też 

okazję, by wykazać się wiedzą z 

dziedziny muzycznej, wspólnie 

pośpiewać a nawet zatańczyć. 

Niektórzy z nas podjęli już decyzję 

o tym, że w przyszłości pragną 

rozpocząć naukę gry na wybranym 

przez siebie instrumencie.  



 Nie zabrakło również wizyty muzyków Młodej Filharmonii, którzy tym razem 

uraczyli nas dawką jazzu. Trzeba przyznać, że bardzo nam się spodobał ten gatunek 

muzyki – siedzieliśmy jak zaczarowani, słuchając ślicznego głosu wokalistki i 

wirtuozerskiej gry pianisty. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z 

muzykami, które czeka nas już 23 maja, tak samo zresztą, jak i Dzień Rodziny, na który 

to serdecznie zapraszamy wszystkich naszych drogich Rodziców na godzinę 15:30. Do 

zobaczenia! 

 

 

Piosenki: 

 

  

„URODZINY” 

Dziś spotkanie na polanie,  

wielkie, wielkie zamieszanie!  

Ktoś ma dzisiaj urodziny  

i zaprosił (x3) pół rodziny! 

 

Witaj gościu, wejdź do środka, 

może innych gości spotkasz! 

Puka ktoś -czy to nowy gość? 

 



„DZIWNE ROZMOWY ” 

W chlewiku mieszka świnka  

i trąca ryjkiem drzwi.  

Gdy niosę jej jedzenie,  

to ona „kwi – kwi – kwi!” 

 

Opodal chodzi kaczka,  

co krzywe nóżki ma. 

Ja mówię jej „dzień dobry”,  

a ona „kwa – kwa – kwa!” 

 

Przed budą trzy szczeniaczki podnoszą straszny gwałt. 

Ja mówię „cicho pieski!”, a one „hau, hau, hau!” 

 

Na drzewie siedzi wrona, od rana trochę zła. 

Gdy pytam „jak się miewasz?”, to ona „kra, kra, kra!” 

 

„WRÓBELEK’ 

Pan Wróbelek dziś od rana wielki smutek ma, 

bo pogubił wszystkie nutki i melodii brak. 

Płacze Pani Wróbelkowa, ależ będzie wstyd. 

Kto przywita Panią Wiosnę ćwiru, ćwiru, ćwiru, ćwir. 

Kto przywita Panią Wiosnę ćwiru, ćwiru, ćwiru, ćwir. 

 

Razem nutki odnajdziemy, ułożymy pięknie 

na półeczkach pięciolinii, by zabrzmiały dźwięcznie. 

Już się nie smuć, wróbeleczku! Ja pomogę Ci. 

Razem z Tobą zaśpiewamy ćwiru, ćwiru, ćwiru, ćwir. 

Razem z Tobą zaśpiewamy ćwiru, ćwiru, ćwiru, ćwir. 



Na zajęciach w kwietniu u Chochlików: 

 

Podczas pierwszych spotkań z Cookie w kwietniu skupiliśmy się na utrwaleniu 

materiału z poprzedniego miesiąca. Następnie zaznajomiliśmy się z określeniami 

odnoszącymi się do części naszego ciała: 

head, 

foot  oraz feet, 

hand oraz hands.  

Nasz czerwony przyjaciel nauczył nas także wyrażeń o przeciwstawnym znaczeniu: 

hot – cold, 

up – down.  

Poznaliśmy piosenki, przy których razem z Cookie bawimy się: 

 

„Round the tree” 
Round and round the tree, 

Tap your foot like me, 
Oopsy, oopsy, 

We all fall down. 
 

Round and round the tree, 
Clap your hands like me, 

Oopsy, oopsy, 
We all fall down. 

 
Round and round the tree, 
Nod your head like me, 

Oopsy, oopsy, 
We all fall down. 

 
 

“Put your hand up” 
Put your hand up, 

Put your hand down, 
Up, down, up, down, 

And shake it all around. 
Do the Hokey Cokey, 

And turn yourself around. 
Turn yourself around. 

 



Put your foot up, 
Put your foot down, 
Up, down, up, down, 

And shake it all around. 
Do the Hokey Cokey, 

And turn yourself around. 
Turn yourself around. 

 
Put your head up, 

Put your hand down, 
Up, down, up, down, 

And shake it all around. 
Do the Hokey Cokey, 

And turn yourself around. 
Turn yourself around. 

 
 


