
 

 

 

 Pełni wrażeń, uśmiechnięci i stęsknieni za 

przedszkolnymi koleżankami i kolegami spotkaliśmy 

się w przedszkolu po wakacjach. Już bez Victorii, 

Hugona i Oskara, bo na nich czekali nowi koledzy, już 

ze szkolnej ławki. Do naszej grupy dołączyli Mia i 

Pawełek – mamy nadzieję, że będą się czuli wśród nas, 

jakby byli z nami już od dawna. Od pierwszego dnia 

było więc niezwykle wesoło i głośno! Każdy miał mnóstwo rzeczy do opowiedzenia o swoich 

przygodach wakacyjnych, poza tym spragnieni byliśmy również wspólnej zabawy – 

szczególnie, że czekały na nas również nowe zabawki.  

 Po wakacjach pani sprawdzała jak bardzo urośliśmy i na szczęści nie zawiedliśmy jej! 

Długu porównywaliśmy, kto jest wyższy, a kto niższy. Najciekawsza sprawa dotyczy 

Antosia: bo czy jego kręcone włosy nie dodają mu przypadkiem kilku centymetrów?  

 Lato przedłużyliśmy sobie dzięki opowieściom i wspomnieniom z 

wakacyjnych wypraw. Najróżniejsze pamiątki wakacyjne próbowaliśmy 

rozpoznać po dotyku, a następnie dobieraliśmy do każdego z nich właściwy 

podpis. Wspominając wakacje, przenieśliśmy się również na angielski 

dwór, gdzie poznawaliśmy sposób zachowania się dam i kawalerów. 

Przypomnieliśmy sobie również kroki tańca angielskiego, próbując zachować właściwy 

wdzięk ☺! Ponieważ wakacyjne drogi prowadzą w najróżniejsze kierunki, farbami również 

kreślili śmy kręte ścieżki i dróżki prowadzące dzieci do skarbu.  

 Wspominając lato nie mogliśmy pominąć pracowitego okresu żniw na wsi. 

Oglądaliśmy ilustracje i zdjęcia najróżniejszych pojazdów rolniczych. Katalogi na ten temat 

przyniósł prawdziwy znawca tematu - Arturek, który chętnie odpowiadał na nasze pytania, 

rozwiewając nasze wszelkie wątpliwości. Poznaliśmy historyjkę pt. „Od ziarenka do 

bochenka” ukazującą kolejne etapy powstawania chleba oraz osoby biorące udział w tym 

procesie. Teraz już wiemy, że ważna jest zarówno praca rolnika, młynarza, jak i piekarza. 



 Sami również próbowaliśmy piec chleb. Rozmawialiśmy o najróżniejszych sposobach 

pieczenia chleba: przypomnieliśmy sobie piec chlebowy, który mogliśmy zobaczyć na 

zeszłorocznej wycieczce do Chlebowej Chaty, piekarnik w naszej przedszkolnej kuchni oraz 

maszynę do pieczenia chleba. Najdziwniejszą rzeczą podczas pieczenia chleba był etap 

rośnięcia ciasta, które dzięki drożdżom chciało nam uciec z miski.  

 

                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                             

 Rozmawiając o wakacjach nie mogliśmy pominąć naszych osobistych wspomnień. 

Niektórzy z nas przynieśli bardzo ciekawe pamiątki: m.in. muszelki, kamyki, bransoletki czy 

przesympatyczne przytulanki przywiezione z wakacji. Maksio pochwalił się czapką 

wojskową, Bartek próbował wytłumaczyć różnicę między rogami a porożem zwierząt, 

pokazując wszystkim poroże jelenia, które otrzymał od wujka leśnika. Najbardziej zaskoczyła 

nas Wiktoria, która przyniosła pojemnik z prawdziwą, żywą jaszczurką znalezioną w górach. 

Poza tym pokazała nam piękną ważkę – nie mogliśmy się nadziwić tym skarbom!!! 



Skoro lato – to również „babie lato”! nikt z nas nie znał 

tego pojęcia, choć okazało się, że niejeden z nas już się 

natknął na jakieś dziwne nitki. Poznaliśmy historię 

pająka i muchy, które miały nam wytłumaczyć to 

zjawisko, lecz pająk odleciał swoim samolotem, więc 

pani musiała nam dopowiedzieć co nieco. Ponieważ 

ciężko trafić na „babie lato”, mogliśmy jedynie oglądać 

zdjęcia na ten temat. Ale może kiedyś…  

 Tematy naszych zajęć stały się wyjątkowo bliskie, za sprawą naszych rodzin. Znowu 

chcąc wrócić do okresu wakacji śpiewaliśmy radośnie piosenkę o tacie, który zabierze nas na 

lody. Wysłuchaliśmy wiersza o domu pełnym wróżek, no i po zastanowieniu okazało się, że 

w naszych domach też możemy znaleźć wróżkę – tą najważniejszą: NASZĄ MAMĘ!!! 

Rozmawialiśmy o tym, jak to jest być starszym lub młodszym bratem czy siostrą oraz jak 

można umilić sobie życie, kiedy nie ma się rodzeństwa.  

 Odwiedziliśmy również krainę Figuraków, gdzie mieszkały rodziny trójkątów, 

kwadratów i kół. Jak to w rodzinach bywa, figury były duże, średnie i małe. Każdy z nas 

otrzymał piankowe figury, które pozwoliły nam ułożyć najdziwniejsze kształty: rakiety, budy, 

domki czy nawet pieski.  

  

 

  

 



 Figury towarzyszyły nam jeszcze podczas tematu o 

ruchu drogowym, bo próbowaliśmy dzielić znaki drogowe ze 

względu na kształt. Poza tym określaliśmy, które znaki 

informują nas o sytuacji na drodze, a które ostrzegają lub 

zakazują czegoś. Próbowaliśmy chodzić wyznaczonymi 

ścieżkami z zasłoniętymi oczami, według poleceń pani. To 

naprawdę bardzo trudne skręcić w prawo z zamkniętymi 

oczami, ale radziliśmy sobie jak należy! Podczas spaceru w okolicy próbowaliśmy wyszukać 

jak najwięcej znanych nam znaków. Krzyś zna pełne znaczenie wielu znaków, wyjaśniał nam 

je bez zastanowienia.  

 Jak co roku, odwiedziliśmy Dom Narodowy, aby podziwiać wyjątkowe okazy 

warzyw, owoców i kwiatów. Jak zwykle znaleźliśmy tam całe mnóstwo zachwycających 

rzeczy: piękne jesienne kwiaty: astry czy chryzantemy, a pośród nich kwitnąca magnolia, 

która zupełnie nas zaskoczyła – znamy ją przecież jako zwiastuna wiosny?! Nasze oczy widzą 

wszystko – szybko wypatrzyły więc zbłąkaną biedronkę między bukietami kwiatów. 

Śledziliśmy jej każdy krok – niestety weszła do takiej szczeliny, że nawet Skrzatom trudno 

było tam zajrzeć!!! Spośród wyjątkowo dorodnych warzyw i owoców, rzuciły nam się w oczy 

okazy bardzo dokładnie opisane, którym trudno było się oprzeć! Oczywiście należały do 

zbiorów naszej pani Danusi!!! Na szczęście panie, które były gospodyniami tej wystawy 

zobaczyły jak cieknie nam ślinka, więc poczęstowały nas pysznymi jabłuszkami. 

                       

 



 Nasze zajęcia wzbogaciły się o spotkania z panią Ulą, 

która tworzy z nami ciekawe rzeczy z różnych materiałów. 

Wycinamy, malujemy, wyklejamy… Robiliśmy już jeżyka, 

grzybki oraz pieski. Poza tym pani Ula potrafi zaczarować 

kartkę papieru tak, że w oka mgnieniu zamienia się z latającego 

ptaka czy pięknego łabędzia.  

We wtorki zamiast pani Ani, przychodzi do nas pani Christina, która mówi do nas tylko w 

języku angielskim. Początkowo troszkę się nie mieliśmy odwagi, żeby coś powiedzieć. Strach 

okazał się zupełnie zbędny, bo Cookie nauczył nas jednak więcej niż myśleliśmy. Pani 

Christina przeczytała nam 2 książeczki oraz opowiedziała 2 bajki o „Złotowłosej i trzech 

niedźwiadkach” oraz o „Muzykantach z Bremy”. Opowiadane bajki staraliśmy się pokazać 

ruchem, a muzykantów z Bremy doskonale naśladowaliśmy. Wyszukiwaliśmy wspólnie 

wyrazów w języku angielskim na literkę A i B. Okazało się, że znamy ich całkiem sporo: np. 

A – Alligator, Airplane, Apple, Animal oraz B: - Bee, Bear, Brown, Blue, Banana.  

Najbardziej podobają nam się rymowanki, przy których ruszamy się zgodnie z historyjką. 

Wtedy jest głośno i bardzo wesoło! Coraz chętniej zadajemy pytania i odpowiadamy już nie 

tylko „yes” i „no”!  

 

 We wrześniu świętowaliśmy 6 urodziny Krzysia!!! Krzyś poczęstował nas pysznymi 

rogalikami. Grono sześciolatków w naszej grupie znowu się powiększyło! Za poczęstunek 

bardzo dziękujemy i składamy jeszcze raz serdeczne życzenia!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Śpiewaliśmy piosenki 

„Na cztery i na sześć” 

1.Czasem biegnie przez podwórko, 

czasem chowa się za chmurką, 

czasem ma we włosach kwiat, 

taka piosenka na kilka lat.  

 

Ref.:Na cztery i na sześć, 

na słońce i na deszcz, 

na cztery i na pięć, 

więc śpiewaj gdy masz chęć! 

Na cztery i na trzy, 

na uśmiech i na łzy, 

na cztery i na dwa, 

więc śpiewaj tra la la! 

 

2.Czasem kryje się pod liściem, 

czasem w kropli deszczu błyśnie, 

czasem ją zanuci wiatr 

taka piosenka na kilka lat. 

Ref.:Na cztery... 

 

3.Wszędzie chodzi razem z nami, 

nocą sypia pod gwiazdami, 

albo śpiewa w naszych snach  

taka piosenka na kilka lat. 

 



Dobrze z tatą iść  

Ten nasz tata to okropnie fajny facet. 
Nie chciał draki, więc dzieciaki wziął na spacer. 

Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść. 
Teraz pewnie dla ochłody, 
Zaprowadzi nas na lody. 
Zimne lody dla ochłody,  
Zimne lody dla ochłody- 
To jest myśl! 

Choć nasz tata robi strasznie duże kroki 
I nie patrzy wcale na nas, lecz w obłoki... 

Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść.  
Teraz pewnie dla ochłody, 
Zaprowadzi nas na lody. 
Zimne lody dla ochłody,  
Zimne lody dla ochłody- 
To jest myśl! 

Chociaż tata wcale teraz nas nie słucha, 
Bo mu słońce właśnie szepce coś do ucha... 

Dobrze z tatą iść, dobrze z tatą iść… 
 

 ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW 

         

   Po wakacyjnej przerwie naukę języka angielskiego rozpoczęliśmy od wysłuchania historii 
„Let’s play together”. W historii mogliśmy usłyszeć misia Teddy który zapraszał dzieci do 
zabawy. Niestety za każdym razem miś bawił się nie swoją zabawką i musiał zwrócić ją 
właścicielowi. Również i my spróbowaliśmy odegrać scenki z historii tworząc w parach mini 
dialogi.  



Wrzesień to również miesiąc pełen kolorów. „Niebo” naszej sali zapełniło się kolorowymi 
balonikami, które z ogromną energią podrzucane były przez dzieci. Próbowaliśmy odnaleźć 
drogę do samolotu, ptaszka, piłki, latawca, chmurki by móc je pokolorować na odpowiedni 
kolor. Nazwy kolorów mogliśmy sobie utrwalić ucząc się nowej piosenki i powtarzając słowa 
rapu. Okazało się, że w grupie Skrzatów jest wielu świetnych raperów, potrafiących nie tylko 
dobrze rapować ale również świetnie tańczyć. Na naszych lekcjach pojawiła się również szara 
myszka i złota rybka ucząc nas dwóch nowych kolorów.  

Nasze wrześniowe spotkania zakończyliśmy grą Memory, która polegała na zapamiętaniu i 
odnalezieniu pary kolorów.  

NEW WORDS: 

Sky, grey, black, gold, purple, yellow, red, blue, green, orange, white, pink, brown 

This is my book. 

Here you are. 

The horse is Black. 

Number two is the red balloon. 

NEW SONG: 

„Look up in the sky!” 

Look up in the sky! What can you see? 

Six little balloons, six colours and me! 

Yellow and red, blue and green, orange and white,  

Come and play with me! 

Yellow and red, blue and green, orange and white, 

Come and play with me! 

Look up in the sky! What can you see? 

Six little balloons, six colours and me! 

 

 

 


