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 Czas wakacji minął… Nas to na szczęście nie zasmuciło, a to z powodu zmian które 
na nas czekały w nowym roku (przed-)szkolnym!!! Nasze panie i rodzice długo nas  
przygotowywali do tych zmian, aż w końcu doczekaliśmy się!!! Opiekuje się nami pani 
Dorotka, którą już dobrze znamy i pani Weronika, która choć dopiero nas poznała to od razu 
się z nami zaprzyjaźniła. Podrośliśmy na tyle, żeby przenieść się na piętro, gdzie zajęliśmy 
sale najstarszej grupy, która pożegnała nasze przedszkole i rozpoczęła szkolną przygodę. 
 Teraz jesteśmy gospodarzami, aż dwóch sal. W jednej sali mamy stoliki, przy których 
zjadamy posiłki, rysujemy, malujemy oraz gramy w ciekawe gry. Poza tym znajdują się w 
niej m.in. kącik kuchenny, kącik z samochodami, kącik z książkami oraz półki wypełnione 
najróżniejszymi grami, puzzlami oraz różnymi klockami. W drugiej sali znajduje się kącik  
lalek, którym chętnie się bawimy. Poza tym w sali tej, bawimy się z panią w kółeczku, 
gimnastykujemy się, śpiewamy i tańczymy. Tam mamy również zajęcia podczas, których 
uczymy się piosenek, rymowanek, poznajemy literki i cyferki oraz zajęcia z kotem Cookie’m, 
z którym dalej poznajemy język angielski. Poza tym również odpoczywamy 
słuchając różnych bajek i opowiadań.   Nasze zajęcia 
również troszkę się zmieniły. Podczas zajęć z języka 
angielskiego bawi się z nami pani Ania, która również 
zaprzyjaźniona jest z kotem Cookie’m i przychodzi do 
nas przed podwieczorkiem, kiedy jesteśmy (najczęściej) 
już wypoczęci i chętni do zabawy. Zajęcia z rytmiki 
prowadzi pan Andrzej, który gra na dużym, czarnym 
fortepianie, który mogliśmy wcześniej zobaczyć już 
podczas koncertów gości z Małej Filharmonii. Ale na 
pewno jeszcze nas czymś zaskoczy… W naszej grupie 
powitaliśmy również nową koleżankę Julię, która szybko 
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stała się jednym z Krasnoludków!!! A ponieważ jest już trzecią Julcią w naszej grupie 
czujemy się jakby była z nami od początku!  

 Nasze zajęcia rozpoczęliśmy od poznawania 
nowego otoczenia i zasad, których postaramy się 
przestrzegać. Na początku odwiedzili nas Jacek i Agatka, 
dwie pacynki, które zwiedzają przedszkola i poszukują 
miłych kolegów i koleżanek do zabawy. Opowiedzieli nam 
historię o dzieciach, które krzyczą i wyrywają zabawki, nie 
sprzątają i wcale nie mają kolegów. Zapewniliśmy naszych 
gości, że w naszej grupie się to nie zdarza i że my 
dokładanie wiemy jak powinniśmy się zachować. 
Zastanawialiśmy się też wspólnie z panią co trzeba robić, 
żeby być grzecznym i miłym przedszkolakiem, żeby 

wszystkim nam przyjemnie spędzało się czas w przedszkolu. Ustaliliśmy kilka zasad i 
nakleiliśmy odpowiednie obrazki na plakacie. Znalazła się tam np. zasada właściwego 
zachowania przy stoliku – pani przypomniała nam jak należy siedzieć (bo zdarza nam się 
zapominać) – postaramy się dbać o nasze plecy, każdy z nas przecież marzy o byciu 
piłkarzem… czy baletnicą… Poza tym obiecaliśmy, że będziemy używać magicznych słów, 
bo wtedy wszystko wydaje się być przyjemniejsze. Będziemy dzielić się zabawkami i 
postaramy się, aby nasze buzie były bardzo uśmiechnięte. Żeby nasze zasady stały się 
naprawdę ważne, postanowiliśmy podpisać zawartą umowę – odcisnęliśmy nasze dłonie 
pomalowane kolorową farbą i obiecaliśmy  przestrzegać wszystkich zasad. Obok naszej 
umowy pojawiła się tablica z naszymi imionkami obok których pani nakleja znaczki za 
przestrzeganie naszych zasad. Staramy się być grzeczni i zdobywać naklejki, a odkąd 
przestrzegamy zasad jest po prostu jakoś przyjemniej. Postanowiliśmy namalować też 
portrety Krasnoludków. Nasze kartki w mgnieniu oka zamieniły się w kolorowe prace, w 
których każda kropka, każdy szlaczek miały duże znaczenie, np. Piotruś namalował 
krasnoludka na tle zachodzącego słońca, Lars krasnoludka w 
towarzystwie ciekawego pająka, a pędzel Filipka Ch. stworzył 
ogromną plamę, która szybko przemieniła się w głowę wesołego 
krasnoludka. Krasnoludek Olka schował się pod bardzo ciekawym 
liściem, a krasnoludki dziewczynek musiały znaleźć się w 
otoczeniu kwiatków. Jedno jest pewne - mieliśmy przy tym sporo 
zabawy, a efekt był niezwykle kolorowy. Na pewno często 
będziemy sięgać po farby!!!     
 Wierszyk Cz. Janczarskiego „Piękne zwyczaje” będzie nam przypominał o tym, że 
warto pamiętać o magicznych słówkach, takich jak proszę, przepraszam i dziękuję! W 
związku z tym tematem wysłuchaliśmy historyjki „Przepraszam to moja wina!”, która 
przedstawiona była na obrazkach, które pomogły nam opowiedzieć ją jeszcze raz – 
próbowaliśmy ustalić co było na początku, a co na końcu. Graliśmy również w grę z 
kolorowymi obrazkami na których przedstawione były różne zachowania przedszkolaków – 
dobieraliśmy w pary obrazki, które przedstawiały zupełnie przeciwne zdarzenia: dobre – tj. 
dzielenie się zabawkami oraz złe – tj. wyrywanie sobie zabawek. My postaramy się, żeby 
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nasze zachowanie naśladowało te miłe i sympatyczne zdarzenia. Próbowaliśmy również 
uporządkować nasz plan dnia. Zastanawialiśmy się co dzieje się rano, co robimy w południe, 
a co ciekawego czeka na nas popołudniu. Bardzo pomogła nam w tym nowa piosenka, w 
której „Uśmiechnięty promyk słońca” podpowiada nam co będziemy robić.  
  
 Bardzo spodobała nam się nowa zabawa kolorowymi figurami. Każdy z nas dostaje 

planszę z figurami piankowymi, różniącymi się 
kolorami, rozmiarem i kształtem. Musimy je 
segregować według poleceń pani, np. ułożyć obok 
siebie tylko duże figury albo tylko kwadraty, a innym 
razem tylko figury niebieskie. Czasami pani prosi nas, 
żebyśmy ułożyli węża np. zielono- niebieskiego, ale z 
ułożonych naprzemiennie figur, tzn. zielony – 
niebieski –zielony – itd. Niby łatwe, ale czasami 
mamy z tym 

kłopot, dlatego będziemy ćwiczyć dalej. Na koniec 
zawsze możemy ułożyć z naszych figur co tylko chcemy. 
Na przykład Wojtuś i Dawidek ułożyli rakiety, Lars – 
długą kobrę, za to dziewczynki najchętniej układały 
domki.  

  
    W 

trzecim tygodniu września rozmawialiśmy o wspomnieniach z wakacji 
i mimo, że czas wakacji dawno już za nami, każdy z nas miał sporo do 
powiedzenia. Segregowaliśmy różne pamiątki przyniesione z 
ciekawych miejsc. Układaliśmy muszelki, kamyki według wielkości i 
kształtu. Przeliczaliśmy nasze zbiory, porównywaliśmy których jest 

więcej, których jest mniej. Zastanawialiśmy się jak możemy zatrzymać nasze wspomnienia. 
Przywiezione pamiątki, znalezione skarby przyrody, zdjęcia upamiętniające ciekawe miejsca 
na pewno przypomną nam niezapomniane chwile. Aparat fotograficzny potrafi nam w tym 
bardzo pomóc. I to właśnie „aparat” wprowadził nas do zabaw z literkami. Próbowaliśmy 
wyszukać jak najwięcej wyrazów, które rozpoczynają się na głoskę „a” – najpierw 
próbowaliśmy odnaleźć takie wyrazy spośród tych wymienianych przez panią, a następnie 
sami próbowaliśmy takie znaleźć. Nasze uszka musza przyzwyczaić się do takich zabaw, ale 
będziemy bardzo często się tak bawić, więc na pewno pójdzie nam coraz lepiej. Ponieważ 
dowiedzieliśmy się jak wygląda literka „a” – duża i mała – próbowaliśmy ją również odnaleźć 
w wyrazach znajdujących się wokół nas, np. na tablicy, na etykietach z 
naszymi imionkami czy na plakatach na ścianach naszych sal. Zakreślaliśmy 
również literki „A” i „a” w wierszyku który przeczytała nam pani – okazuje 
się, że sporo krasnoludków ma bardzo bystre oczka. Okazało się, że ta zabawa 
sprawia nam ogromną radość. Próbowaliśmy nawet układać literkę „A” z 
muszelek, klocków i patyczków.  
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 W ostatnim tygodniu września rozmawialiśmy o naszej 

rodzinie – wymienialiśmy członków naszej rodziny – próbując 

sobie przypomnieć imiona naszych rodziców, rodzeństwa czy też  

dziadków, opowiadaliśmy jakie obowiązki ma każdy z nich. 

Najwięcej czasu zajęło nam dzielenie się historyjkami 

związanymi z czasem spędzonym wspólnie z najbliższymi, np.  – 

podczas wspólnych zabaw, gier, wycieczek czy chwilami wypełnionych domowymi 

obowiązkami. Okazało się bowiem, że bardzo spora część Krasnoludków lubi pomagać w 

sprzątaniu i gotowaniu. W końcu Krasnoludki zawsze były uważane za bardzo pracowite 

istotki!!! Ponieważ część z nas opowiadała o rodzinnych wycieczkach rowerowych i pieszych 

– nauczyliśmy się piosenki o „Rodzinnej wyprawie”  - która towarzyszyła nam również 

podczas licznych zabaw ruchowych. Oglądaliśmy portret pewnej rodziny – odgadywaliśmy 

kogo opisuje nam nasza pani, próbowaliśmy wskazać – kto jest wyższy, kto niższy, kto 

starszy, a kto młodszy. Sami również narysowaliśmy portret naszej rodziny – niektórzy z nas 

narysowali tylko wybranych członków rodziny, inni próbowali narysować wszystkich.  Przy 

okazji rozmów o naszej rodzinie – sporo rozmawialiśmy o naszych mamusiach. I te właśnie 

rozmowy doprowadziły nas do drugiej literki. Poznaliśmy mała literkę „m” – która 

przypomina nam most oraz dużą literę „M” – którą od razu większość z nas porównała z 

górami. Rozpoczęliśmy zabawy literkowe: wskazywaliśmy wyrazy rozpoczynających się 

głoską „m”, które wymieniała nam pani, a następnie sami próbowaliśmy wyszukać wyrazy, w 

których na początku słyszymy głoskę „m”. Pani rozłożyła na dywanie obrazki z podpisami, 

każdy z nas bardzo szybciutko odnalazł nowo poznana literkę. Okazało się, że w niektórych 

wyrazach ukryta jest na samym początku, w niektórych na końcu, a jeszcze w innych 

schowana była w samym środku. Wielka była nasza radość, kiedy okazało się, że jest jeden 

wyraz, którego wszystkie literki już znamy – to oczywiście „mama”!!! Każdy z nas patrząc na 

podpis ułożył ten wyraz z pojedynczych literek. Były wśród nas Krasnoludki, które po kilku 

próbach układały podczas zabaw wyraz samodzielnie. Rozmawiając o naszej mamie, 

wspomnieliśmy jeszcze o czymś – że „MAMA JEST TYLKO JEDNA”. Zastanawialiśmy się 

co jeszcze jest tylko jedno – okazało się, że mamy jedno 

słońce, nosek, głowę i serduszko. Przypomnieliśmy sobie jak 

wygląda cyfra jeden i próbowaliśmy ją rysować na dywanie, 

na plecach kolegi czy w powietrzu. A pomagała nam w tym 

nasza nowa piosenka o cyferce 1! 
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 Jedną z największych atrakcji okazała się 

wycieczka do „Pszczelego miasteczka” w 

Dzięgielowie. Podróż autokarem, jak zwykle 

dostarczyła nam sporych emocji, każdy z nas 

wypatrywał przez szyby znanych miejsc. Na miejscu 

powitał nas pan Jan Gajdacz – znany pszczelarz i 

prawdziwy znawca pszczół. Na samym początku 

zostaliśmy wszyscy otoczeni dymem, który 

wydobywał się z bardzo ciekawego pojemniczka. 

Okazało się, że będzie to nasza ochrona przed 

mieszkańcami Pszczelego miasteczka. Pan Pszczelarz 

opowiedział nam kilka ciekawostek związanych z 

życiem pszczół. Mogliśmy zobaczyć jak wygląda 

domek pszczół od środka – na szczęście bez ich mieszkańców. Zamieszkiwane ule mogliśmy 

zobaczyć tylko z daleka, żeby nie przeszkadzać tym bardzo pożytecznym owadom. Mimo, że 

od śniadania upłynęło niewiele czasu z dużym apetytem zjedliśmy pyszne ciasto, którym nas 

poczęstowała pani Anetka (jak się okazało wnuczka pana Gajdacza ;-)). Posileni 

wyruszyliśmy na spacer – podziwiając przepiękne krajobrazy górskie. Próbowaliśmy zliczyć 

pasące się  na łące krowy, które z oddali bardziej wyglądały na mrówki. Przechodziliśmy 

laskiem, z którego niespodziewanie wyskoczył zając, którego musiały spłoszyć nasze wesołe 

głosy. Mieliśmy również troszkę czasu na zabawę pod laskiem – graliśmy w piłkę, bawiliśmy 

się obręczami, biegaliśmy i skakaliśmy ile sił w nogach. Panie zorganizowały nam również 

zawody w sadzeniu i zbieraniu ziemniaków, w których braliśmy udział wspólnie z naszymi 

starszymi kolegami Elfami. Niestety w zabawach przeszkodził nam silny wiatr, dlatego 

schroniliśmy się w zacisznym miejscu, gdzie czekała na nas pyszna kiełbaska. Wycieczka 

okazała się niezwykle wyczerpująca, bo po wejściu do autokaru niektórym Krasnoludkom od 

razu zamknęły się oczka. Pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola, gdzie ku wielkiemu 

zdziwieniu pani, mimo zjedzonej elegancko kiełbaski – obiad znikał w oka mgnieniu.  P 

Na pożegnanie otrzymaliśmy od pana Pszczelarza po pysznym prezencie – słoiczku miodu, 

które mogliśmy zabrać do domu i zjeść na kolację! 

 Wrzesień dobiegł końca – bez większych kłopotów przyzwyczailiśmy się do sporych 

zmian w naszym przedszkolnym życiu. Jesteśmy starsi i na prawdę sporo już potrafimy. 

Czekamy dalej na przygody, ciekawe zabawy i niespodzianki, które przyniesie nam nowy 

miesiąc.  
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Uczyliśmy się piosenek 
 

„RAZEM W PRZEDSZKOLU”  

 

Gdy wrześniowy promyk słońca, 

do przedszkola drogę wskaże. 

Pobiegniemy co sił w nogach,  

pobiegniemy wszyscy razem. 

Pobiegniemy co sił w nogach, 

pobiegniemy wszyscy razem. 

 
 

                     PROMYK SŁOŃCA     

1. Uśmiechnięty promyk słońca obudził mnie rano 

             Połaskotał koło noska . Skończyła się nocka 

             Umyj ręce, buzię, zęby.  

             Wypij kubek mleka 

             Popatrz w prawo, popatrz w lewo.  

             Ktoś na ciebie czeka. 

 

2. Uśmiechnięty promyk słońca grzeje nas w południe, 

            Wtedy bawić się wesoło pani uczy cudnie. 

             Tu kolega, koleżanka prosi do zabawy 

            I do klocków i do lalek i innych zabawek. 

 

3. Uśmiechnięty promyk słońca słabiej nas ogrzewa 

           Ale wtedy mama z tatą z przedszkola zabiera. 

            I całują i ściskają. Soczki, ciastka dają. 

           Więc żegnamy swych kolegów. Pa, do zobaczenia. 

 

4. Uśmiechnięty promyk słońca skrył się za horyzont. 

            Zakładamy więc piżamki, no i hop do łóżek. 

            Wtedy mama albo tata przeczyta bajeczki. 

            Na dobranoc da buziaka, zamyka książeczki. 



8 

 

 
 

RODZINNA WYPRAWA  
 

1.Coś wam powiem w sekrecie  

czy to zimą czy w lecie.  

Ja z rodziną lubię spędzać czas  

Na wędrówkach dalekich  

Tam gdzie góry i rzeki  

I gdzie szumi nieprzebyty las.  

 

Ref. Rodzinna wyprawa  

Noga lewa, noga prawa  

Lewy but, prawy but.  

Rodzinna wyprawa  

Noga lewa, noga prawa  

Maszerują tup, tup.  

 

2.Dziadek z tatą na przedzie  

piękną trasą nas wiedzie  

za nim babcia ,a za babcia ja.  

Potem mama i siostra  

Tatuś w tyle pozostał  

Dźwiga plecak i prowadzi psa.  

 

Ref. . Rodzinna wyprawa … 
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MASZERUJĄ DZIECI  
Maszerują dzieci drogą, raz, dwa, trzy! 

Lewą nogą, prawą nogą, raz, dwa, trzy! 

A nad drogą słonko świeci 

I uśmiecha się do dzieci, 

Raz, dwa, raz, dwa, trzy! 

 

 
 

Poznaliśmy wierszyki: 
 

W. Szuman „Jest w lesie chateńka”  

              Jest w lesie chateńka, 

              przed chateńka sarenka 

              i zając tam szary, 

              i drugi do pary!  

              Sosna jak wielkolud. 

              Maleńki krasnolud 

              pod grzybkiem się schował, 

              zwierzątka rachował. 

 

E. Szelburg - Zarembina "Co robi golasek rano"  

 Kąpu - kąpu mój golasku w wanience 

umyj buzię, umyj łepek i ręce. 

 Szuru - szuru mój golasku 

 ręcznikiem 

 zaraz będziesz czyściuteńkim 

 chłopczykiem. 



10 

 

 Łapu - capu mój golasku koszulę, 

 teraz ciebie pocałuję i przytulę. 

 Tupu - tupu mój golasku 

 przed siebie, 

 poprowadzę na spacerek ja ciebie. 

 

 

ANGIELSKI W GRUPIE KRASNALI 

 

 

We wrześniu, po długiej przerwie wakacyjnej, mogliśmy znowu uściskać  
i gorąco przywitać naszego kochanego kotka Cookie. Cookie trochę sobie 
zapomniał nasze imionka i każdy z nas musiał na nowo się przedstawić  
i powiedzieć jak się ma. Mogliśmy również przywitać się z kangurzycą Lulu  
i kaczką Densel. Tworzyliśmy krótkie dialogi powitalne z pacynkami na 
paluszkach. Poznaliśmy nową piosenkę powitalną i pożegnalną, która nam 
bardzo szybko wpadła w ucho. Kangurzyca Lulu przyniosła nam w brzuszku 
kolorowe liczby, które stanowiły podstawę wielu naszych zabaw. Liczyliśmy na 
paluszkach od 1do 6, podnosiliśmy do góry usłyszane liczby, a nawet mogliśmy 
zagrać w grę planszową, w której to my sami rzucaliśmy kostką i byliśmy 
pionkami. Poznaliśmy również bardzo radosną piosenkę o liczbach. Często 
nasze spotkania z Cookie kończyliśmy pracą plastyczną. Kolorowaliśmy liczby, 
postacie Lulu, Densela i Cookie.  

New words: 

Numbers from 1to 6; hello, cat, duck, kangaroo, bye-bye 

New Expressions: 

What’s your name? 
How are you? 
I am Julka 
I am happy/ sad/ angry 
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Passive: 

Come here! Sit down! Point to.., Close your eyes, open your eyes, be quiet 
please, Lulu what have you got in your pouch? 

Song: Numbers Song 

One, two, three, four, five, six. 
One, two, three, four, five, six. 
Do you know your numbers? 
Can you count to six? 
One, two, three, four, five, six. 

 


