
 

 

  

 Kwiecień rozpoczął się niezwykle zabawnie. Mówiliśmy o naszych ulubionych grach, 

sportach i grach. Upodobania sportowe zarezerwowali sobie głównie chłopcy wymieniając 

jazdę na rowerze, grę w piłkę czy szybkie biegi, jednak okazało się, że dziewczynki również 

lubią wszelkie zabawy ruchowe. 

 

Ćwiczyliśmy w sali, pokonując najróżniejsze tory przeszkód, złożone z obręczy, kijków czy 

ławeczki gimnastycznej. Pokonywaliśmy przeszkody z dużym zaangażowaniem. Niektóre 

ćwiczenia, wymagające utrzymania równowagi trzeba było wykonywać wolno, spokojnie i w 

dużym skupieniu. Jednak w niektórych z nich chodziło o szybkość i zwinność. Podczas 

wszystkich ćwiczeń ważne było to, aby dobrze się bawić, kibicować koleżankom i kolegom i 

starać się z uśmiechem pokonywać kolejne przeszkody. Niestety napotkaliśmy kilka 

przeszkód bardzo ciężkich do pokonania. Zdarzało się na przykład, że nie wszystkie 

Krasnoludki chciały brać udział we wszystkich ćwiczeniach, bojąc się, że sobie nie poradzą. 

Na szczęście po namowach przystępowały do zadań, przekonując się, że ćwiczenia te nie są 

takie trudne jak się mogło wydawać na początku. Niektóre zabawy, szczególnie te 

ograniczone czasem, kończyły się czasem złością, a nawet płaczem. Po ćwiczeniach wiele 



razy rozmawialiśmy o tym jakie zasady muszą towarzyszyć nam podczas różnych zabaw i 

gier.  Wysłuchaliśmy opowiadania „Bieg z przeszkodami” Cz. Janczarskiego, które w 

zabawny sposób przekonało nas, że sport to zdrowie. 

  Słuchaliśmy historii o zajączkach z których 

jeden był słabszy i wolno biegał, głownie dlatego, że 

śmiali się z niego koledzy. Na szczęście znalazł się 

jeden niezwykle serdeczny zajączek, który zachęcał 

przyjaciela do wspólnych ćwiczeń i w końcu obaj 

wygrali zawody. Zajączek przekonał się, że raz się 

przegrywa, a raz wygrywa, nie warto się zniechęcać. 

Wspólnie zastanawialiśmy się, co można powiedzieć 

osobie, która wygra w proponowanej zabawie, a co komuś kto przegra. Okazało się, że 

mieliśmy sporo pomysłów, niektóre z nich brzmiały następująco: „Gratuluje wygranej!”; 

„Świetnie ci poszło”, „Może mnie tego nauczysz?”. Na nieco smutniejsze nastroje 

przygotowaliśmy sobie takie powiedzonka: „Nie martw się, następnym razem Ty możesz 

wygrać!”, „Przyjemnie się z Tobą grało”, „Możemy zagrać jeszcze raz”. Siadając w 

mniejszych grupach sięgaliśmy po wybrane gry, 

próbując zastosować omówione zasady. Dzieci, 

które zawsze chętnie grają w najróżniejsze gry, 

cieszyły się z wygranej, a ze zrozumiałym 

smutkiem, ale z dużą nadzieją radziły sobie z 

przegraną. Wsparcie i miłe słowa kolegów 

dawały dużo siły. Zastanawiamy się jak to jest, 

że nasza pani mimo, że bardzo rzadko wygrywa, 

to ciągle sięga po różny gry, bawiąc się z nami przy tym bardzo dobrze! O właściwych 

zasadach podczas zabaw i gier będziemy jeszcze długo mówić, żeby nauczyć się, że czasem 

liczy się głównie dobra zabawa, nie zawsze wygrana czy 

przegrana! Raz się jest pierwszym, a raz ostatnim! Braliśmy 

udział również w zabawach z podziałem na grupy: czasem 

wygrywały dziewczynki, a czasem chłopcy, czasem stolik pod 

ścianą, a czasem stolik środkowy… Przyjemnie jest dzielić 

wygraną z przyjaciółmi i również przegraną jakoś łatwiej znosi 

się wspólnie.  



 

 Nasze zabawy w znacznej mierz odbywały się na świeżym 

powietrzu. Na placu zabaw „Pod Wałką”, przechodziliśmy 

ścieżkę zdrowia, wykonując różne ćwiczenia. W parku 

biegaliśmy próbując za każdym razem złapać kogoś innego. 

Jednak jak się okazało najczęstszym naszym celem była pani, 

która miała spory problem, żeby przed nami uciec. Na chodniku 

rysowaliśmy kredą kolorowe „klasy”, które przeskakiwaliśmy w bardzo ciekawe sposoby. 

Próbowaliśmy przeskakiwać ścieżkę ułożoną z kolorowych dywaników. Na kolejny dywanik 

można było przeskoczyć, wymieniając określone hasło, tak, aby się nie powtórzyło. Jedna 

ścieżka złożona była tylko z imion dziewczynek, inna ze zwierząt spotkanych w zoo, kolejna 

z owoców, a jeszcze inna z wyrazów rozpoczynających się głoską „a”. Trzeba było myśleć 

Dość szybko, bo na ścieżce nie można było zatrzymywać się zbyt długo. Można było na 

szczęście korzystać z pomocy innych Krasnoludków.  

 Nareszcie wiosna w pełni. Jakoś nie 

chciała nadejść, bardzo długo musieliśmy czekać 

na kwitnące magnolie oraz inne drzewa i kwiaty. 

Ponieważ wiosna najbardziej radosna i kolorowa 

jest właśnie na łące – postanowiliśmy tym 

tematem troszkę się pobawić. Wymienialiśmy 

wszystkie zwierzątka, które możemy spotkać na 

łące. Wśród nich wymienialiśmy biedronki, 

świerszczyki, motyle, osy, trzmiele, nie brakowało jednak bociana, żab czy zajączków. To 

właśnie one towarzyszyły nam w nowopoznanych piosenkach. Niektórzy z nas podczas 

śpiewania piosenek zamieniali się w przeróżne zwierzątka, które można było odgadnąć po 

sposobie poruszania się lub po odgłosie. Wszystkie zwierzątka na przemian klekotały, kicały, 

kwakały i rechotały. Poznaliśmy opowiadanie „O brzydkiej gąsienicy”, które niezwykle nam 

się spodobało. Wielu z nas bardzo się śmiało podczas słuchania tej historii, bo bohaterowie 

mówili bardzo śmiesznymi głosami. Kiedy jednak zaczęliśmy rozmawiać o tym opowiadaniu, 

okazało się, że nie jest to wcale śmieszna historia, ponieważ pszczółka, stonoga, biedronka i 

ślimak byli bardzo niemili dla gąsienicy – przezywali ją, wyśmiewali się, uważali ją za 

potwora i straszydło. Gąsienica cichutko znosiła nieładne zachowanie zwierzątek, jednak było 

jej bardzo przykro. Zaszyła się w swoim domku na drzewie i następnego dnia bardzo 

wszystkich zaskoczyła, bo przemieniła się z pięknego kolorowego motyla.  



Wybaczyła to zachowanie, jednak pokazała wszystkim, że 

nie ważne jak się wygląda trzeba zawsze i dla wszystkich 

być miłym. Historia tak bardzo nam się spodobała, że 

przez kilka następnych dni prosiliśmy panią, żeby nam ją 

powtarzała. Rysowaliśmy również kredkami obrazki 

przedstawiające wiosnę na łące, na niektórych pracach 

pojawiły się piękne kolorowe kwiaty, śmiejące się żaby i 

głodne bociany. Na niektórych obrazkach pojawiły się 

gdzie, niegdzie roboty i samoloty, jednak obrazki szybko zostały poprawione. Pani 

przeczytała nam dwie książki o przygodach zajączka Filipa. Historia ta bardzo nam się 

podobała, przed czytaniem przypominaliśmy sobie co wydarzyło się we fragmencie czytanym 

dzień wcześniej i sporo z nas potrafiło opowiedzieć ja ze szczegółami. Filip miał 

najróżniejsze przygody, wielokrotnie bał się groźnego lisa, pomagał rodzeństwu i 

przyjaciołom czy płakał z powodu wyrządzonej mu przykrości. Postanowiliśmy zrobić własną 

książeczkę z ilustracjami do przygód sympatycznego zajączka. Niektórzy z nas rysowali 

rodzinę zajączków, inni woleli rysować gniazdo bociana Wojtka i jego żony Wiosny. Prace 

nasze wykonywaliśmy pastelami, nasze ręce były bardzo brudne jednak ilustracje wyszły 

przepięknie. Pani bardzo nas chwali, bo czyta nam coraz dłuższe książeczki, a nam coraz 

łatwiej wychodzi uważne słuchanie, coraz więcej zapamiętujemy i coraz ładniej potrafimy o 

tym opowiadać. Wysłuchaliśmy również wierszyka W. Chotomskiej „Jak biedronka kropki 

zgubiła”. Okazało się, że biedronka w każdy dzień tygodnia gubiła jedną 

kropkę:  

„W poniedziałek bardzo rano pierwsza kropka wpadła w siano 

Drugą kropką wiatr we wtorek grał w siatkówkę nad jeziorem 

W środę kos dał swoim dzieciom do zabawy kropkę trzecią 

W czwartek czwarta z siedmiu kropek w świat ruszyła autostopem 

Piąta kropka w piątek rano wpadła w studnię murowaną 

Szóstą kotek wziął w sobotę i nie oddał jej z powrotem 

A ta siódma przy niedzieli spadła w mieście z karuzeli”. 

 Przy tej okazji powtórzyliśmy dni tygodnia.  Musieliśmy uważnie słuchać wiersza, bo 

pani pytała nas np. o to co się stało z trzecią kropką, albo którą kropkę porwał wiatr. 

Musieliśmy szybciutko odpowiadać, która kropka jest przed piąta kropka, a która po szóstej. 

Układaliśmy właściwe cyfry przy poszczególnych kropkach. Większości zabawy z cyframi 

idą już coraz szybciej i bezbłędnie.  



 Poruszając temat bocianów, chcieliśmy się im przyjrzeć bliżej, by dowiedzieć się 

znacznie więcej o ich życiu. Pani pokazała nam na laptopie gniazdo bocianie, które znajduje 

się w Ustroniu i jest stale kontrolowane przez kamery. Gniazdo to można oglądać w dowolnej 

chwili, my również tak robimy. Wyczekiwaliśmy z panem bocianem na pojawienie się pani 

bocianowej. Niektórzy z nas mieli szczęście zobaczyć jajka, kiedy pani bocianowa poprawiała 

swoje piórka. Zniosła aż cztery – ciekawe kiedy się wylęgną z nich małe bociany. Z książki o 

Filipie wiemy, ze trwa to ok. 50 dni. Ciężko ocenić nam jeszcze jak to długo potrwa, wydaje 

nam się jednak , że bardzo długo… Skupimy się na zabawie – czas poleci szybciej! 

 W kwietniu świętowaliśmy również „Dzień Książki”. 

Większość z nas przyniosła do przedszkola swoje ulubione 

książki. Każdy starał się opowiedzieć o niej jak najwięcej. 

Niektóre z nich znaliśmy już wszyscy, np. o Tupciu Chrupciu 

czy przepiękne bajki np. o Małej Syrence czy Kopciuszku. 

Pojawiła się również książka o Bolku i Lolku, Reksiu, Plastusiu 

czy dinozaurach. Okazało się również, że z książek łatwo 

można nauczyć się dobrych manier. Rozmawialiśmy o tym, kto 

najczęściej czyta nam w domu, czy chętnie sięgamy po nowe książki czy wolimy raczej 

czytać te, które już dobrze znamy. Wszyscy byliśmy jednak zgodni, że książka jest dobra na 

wszystko.  

 Nasze przedszkole odwiedził pan leśniczy, który na co dzień pracuje w Nadleśnictwie 

Ustroń. Dowiedzieliśmy się sporo ciekawostek na temat jego pracy. Nasz gość odpowiadał na 

wszystkie pytania szczególnie intrygowało nas to czy ma prawdziwą broń?! Otrzymaliśmy 

prezenty w postaci książeczek i drewnianych zwierzątek, które od razu pokolorowaliśmy 

kredkami.  

 



 

 Drugi raz przedszkolaki z naszego przedszkola brały udział w „Przeglądzie pieśni 

regionalnych im. S. Hadyny”. Przedszkole zazwyczaj reprezentuje najstarsza grupa, tym 

razem występowali nasi starsi koledzy i koleżanki z grupy „Elfy”. Nasza grupa udała się na 

ich występ do Domu Narodowego, gdzie w dużym skupieniu słuchaliśmy znanych nam 

również piosenek. Występ bardzo nam się podobał i mamy nadzieję, że za rok nam uda się 

równie pięknie zaprezentować. Największe wrażenie zrobiły na dziewczynkach sukienki – 

może wcześniej będą miały szansę je założyć?  

 

 

 W kwietniu odwiedziliśmy Szkołę Muzyczną na Wzgórzu Zamkowym, gdzie 

mogliśmy zobaczyć jak dzieci chodzące do tej szkoły pięknie grają na różnych instrumentach. 

Wśród nich zobaczyliśmy skrzypce, akordeon, flet czy fortepian. Dzieci zaprezentowały nam 

utwory znane i nie znane. Nie brakowało zagadek muzycznych, które odgadywaliśmy z dużą 

łatwością. Ciekawe kogo z naszej grupy będą podziwiać za jakiś czas młodsi koledzy? 

Dobrze, że zatrzymaliśmy się na Wzgórzu Zamkowym przed audycją, bo wychodząc 

musieliśmy maszerować stawiając prawie siedmiomilowe kroki, bo goniła nas duża chmura 

deszczowa. Ale… udało się. Dotarliśmy do przedszkola na czas.  

 W przedszkolu uczestniczyliśmy w comiesięcznym spotkaniu z muzykami z Małej 

Filharmonii. Tym razem nie mogliśmy dojrzeć żadnego instrumentu. Wszystko wyjaśniło się, 

kiedy pani zdradziła nam, że przywiozła naturalny instrument – czyli głos. Śpiewała nam 

piosenki o których mówiła, że są jazzowe. Nam bardzo się podobały, szczególnie „W moim 

maleńkim domku” – odpowiedzieliśmy prawie na wszystkie pytania związane z ta piosenką. 

Później w dziwny sposób pan zagrał na fortepianie, a pani zaśpiewała, zupełnie nie używając 

przy tym słów. Przypominało to trochę melodię „Wlazł kotek”, jednak bardzo się różniło. 



Okazało się, że to taka muzyczna zabawa zwana improwizacją. Chyba wiemy o co chodzi, bo 

czasem sami tworzymy niezwykłe melodie.  

 

A w maju czeka nas również sporo atrakcji!!! 

 

Śpiewaliśmy piosenki: 

                     „Na łące” 

       I.            Spotkały się na łące bociany i zające, 

Dwie żaby oraz kaczka, 

Zwierzaków cała paczka. 

  

ref. Klekoczą i kicają, kwaczą i kumkają, 

 hałas wielki wkoło, bo wszystkim jest wesoło  / bis  

  

    II.            Powiedział bocian żabie 

-  Ja z tobą się pobawię.  

A zając podniósł  uszko 

- Dogonisz mnie kaczuszko? 

 

ref. Klekoczą i kicają, kwaczą i kumkają, 

 hałas wielki wkoło, bo wszystkim jest wesoło  / bis 

 

„Koncert na ł ące” 

Wiosna, wiosna dziś na łące,  

powitalny będzie koncert.  

Świerszcz ma skrzypce, skrzat bębenek.  

W nutkach pięknych sto piosenek.  

 

Już nastroił świerszczyk skrzypki.  

Naraz wiatr przyleciał szybki.  

Chwycił nutki, uniósł w górę,  

poszybował aż pod chmurę! 



„Kwietniowe psoty” 

Co ty kwietniu pleciesz? 

Zimy nie ma wiosną. 

Popatrz, motyl i biedronka, 

chcą opalać się na słonku. 

Kwiecień – plecień, co przeplata, 

trochę zimy, trochę lata. 

Trochę lata będzie zimą, 

schowaj się pod peleryną.  

Przestań kwietniu wreszcie, 

chlapać zimnym deszczem. 

Przynieś lepiej bukiet kwiatów 

i wyczaruj dla nas lato. 

Kwiecień – plecień… 

Chcemy do przedszkola 

iść do parasola. 

Wietrzyk wieje, świeci słońce, 

żaby skaczą już na łące. 

                         „Zabawy pod trzepakiem” 

 

Szybko muszę zjeść śniadanie. 

Pod trzepakiem mam zebranie. 

Trzeba zastanowić się, 

W jaką dzisiaj gramy grę. 

 



Raz, dwa, trzy – liczysz ty! 

Ene, due, like, fake. 

Torba, borba, ósme, smake. 

Deus, meus, kosmadeus, 

I morele baks! 

 

Może w berka kucanego, 

Albo lepiej w chowanego. 

Kto w dwa ognie dzisiaj gra? 

Albo w klasy, hop sa sa. 

 

Raz, dwa, trzy – liczysz ty… 

 

Mama woła mnie z balkonu. 

Muszę wracać już do domu. 

I gdy tylko obiad zjem, 

Wymyślimy nowa grę.  

 

Raz, dwa, trzy – liczysz ty… 

 

 

 

ANGIELSKI W GRUPIE KRASNALI 

 W kwietniu zakończyliśmy pierwszą część przygody z Cookie dlatego kilka zajęć 

poświęciliśmy powtórce materiału poznanego w ciągu całego roku. Naszym nowym tematem 

na zajęciach z angielskiego był nasz pokój. Poznaliśmy nazwy mebli, dzięki którym 

mogliśmy opisywać narysowane przez nas pokoje. Szukaliśmy wspólnie poznane mebelki w 

naszej sali przedszkolnej. Bawiliśmy się z koszyczkiem, w którym były obrazki z nowo 

poznanym słownictwem. Nasze zajęcia ubogaciła również nowa piosenka, w której mogliśmy 

się troszkę poruszać, łącząc nowy materiał językowy z już poznanym.  

 



NEW WORDS 

My room: a table, a chair, a bad, a wardrobe, a window, a door, a picture 

 
NEW SONG: 

If you happy and you know it clap your hands/ wave your arms/pat your tummy/ pat your legs 

If you happy and you know it clap your hands 

If you happy and you know it and you really want to show it  

If you happy and you knowi t clap your hands. 

 

 


