
 

MAJ U ELFIEJ GROMADKI 
 
 

 Nowy miesiąc przywitał nas upalną 
pogodą, więc sporo czasu spędzaliśmy na 
świeżym powietrzu, mogąc obserwować 
wiosenną roślinność (przy okazji utrwalając ich 

nazwy: np. bez, 
niezapominajka, forsycja, jaśmin) i 

krzątające się wokół niej owady – dziewczynki 
zachwycały się pięknymi biedronkami i kolorowymi 
motylkami, a chłopcy - jak to oni - pod niebiosa 
wychwalali kosmate pajęczaki, co rusz podtykając 
któregoś paniom pod nos. Ciekawe, dlaczego nasze 
panie nie były nimi tak bardzo zainteresowane..? 
 Okazało się, że świetnie radzimy sobie z 
rozwiązywaniem zadań matematycznych, posługując się własnymi palcami – 
dzięki temu obliczanie, ile kwiatów wyrosło z wsianych w ziemię nasion nie 
nastręczyło nam większych problemów, za co zostaliśmy bardzo 
pochwaleni przez obie nasze panie. Rozpoznawanie i nazywanie 
poszczególnych gatunków wiosennych kwiatów mamy już w przysłowiowym 
małym palcu, więc kto wie, może mamy zadatki na prawdziwych 
ogrodników... 

Wiele radości sprawiło nam słuchanie 
opowiadania pt. „Wiercipiętek poznaje 
owady”, które przeczytała nam pani. Z 

tym większą ochotą przystąpiliśmy do 
wykonania ilustracji do niego – komary 

w tym wypadku cieszyły się największym 
„wzięciem”.  
 W połowie maja zaczęliśmy się 

intensywnie przygotowywać do 
zbliżającego się Dnia Rodziny – mieliśmy 

ręce pełne roboty, gdyż trzeba było własnoręcznie zrobić kartki z 



życzeniami oraz praktyczne zawieszki na drzwi dla naszych kochanych 
Rodziców. W ferworze tej krzątaniny znaleźliśmy jednak czas na wesołe 
zabawy i wędrówki po okolicy naszego przedszkola. Kiedy nadszedł 
wreszcie długo wyczekiwany przez wszystkich dzień, emocjom nie było 
końca – najpierw brawurowo przedstawiliśmy nasz program artystyczny, 
który tym razem składał się z ludowych pieśni i tańców, później nieco 
rozbawiliśmy naszych Rodziców za sprawą utworu pt. „Pizzicato”  

wykonanym na kubeczkach po jogurcie, aby na koniec rozczulić zebranych 
tłumnie gości „Piosenką dla mamy i taty” i gromkim „Sto lat!” na ich cześć.  
Po wręczeniu Rodzicom zrobionych przez nas upominków, zostali oni 
poproszeni o udzielenie pisemnych odpowiedzi na pytania, które wcześniej 
zadawały nam nasze panie – kiedy Mamusie i Tatusiowie otrzymali na 
końcu nasze odpowiedzi na pytania zawarte w teście, wybuchom śmiechu 
nie było końca. Szczerze mówiąc, nie rozumiemy tego po dziś dzień, bo 
przecież nic złego w tym, że Pewien Tatuś lubi od czasu do czasu 

pojeździć na hulajnodze, a Inna Mamusia 
najbardziej na świecie uwielbia sprzątanie i 
gotowanie... Z kolei Niektórzy Rodzice najbardziej 
nie lubią w domu liczenia krzeseł:) albo zbyt 
długiego oczekiwania na słodkie wypieki.  
Po pysznym poczęstunku udaliśmy się do ogródka 
przedszkolnego, gdzie ukoronowaliśmy ten 
szczególny dzień wesołymi zabawami:) 
 
 



 Jeszcze nie przebrzmiały echa Dnia Rodziny, a już była mowa o 
kolejnym wydarzeniu w naszej przedszkolnej społeczności – czekała nas 
wycieczka do ZOO w Ostravie. Byliśmy tym bardzo podekscytowani, 
zwłaszcza, że mieliśmy się tam udać autobusem, który -
pomimo już którejś wycieczki z kolei – nieustannie 
wzbudza w nas ogromne emocje. Już kilka dni wcześniej 
nasze panie opowiadały nam, co będziemy robić w trakcie 
pobytu w ZOO oraz jak należy się tam 
zachowywać. Kiedy nadeszła upragniona przez nas środa, z 
biciem serca jedliśmy śniadanie w przedszkolu, by czym prędzej 
spakować suchy prowiant do plecaków i zająć miejsca w 
autokarze. Kiedy już wszystkie dzieci były należycie 
usadowione i przypięte pasami, można było ruszyć w drogę. Oczywiście po 
dziesięciu minutach drogi po raz pierwszy padło pytanie „Kiedy będziemy 
na miejscu?”, a później pojawiało się ono już średnio co pięć minut:) 
Po przyjeździe do Ostravy okazało się, że wszyscy zdążyli nieziemsko 

zgłodnieć od wyjazdu z Cieszyna (w końcu podróż 
trwała prawie godzinę!), więc z apetytem 
skonsumowaliśmy owocowe drożdżówki. Pojawiły 

się nawet nieśmiałe pytania o to „kiedy zjemy te 
hamburgerki?!” [czytaj: bułki z wędliną, sałatą i 

rzodkiewką, przygotowane jako suchy prowiant w przedszkolu]... 
Z pełnymi brzuchami i w doskonałych humorach udaliśmy się na zwiedzanie 
ZOO. Tuż przy bramie powitało nas stadko flamingów kubańskich o 
przepięknym łososiowym upierzeniu,  kawałek dalej mieliśmy okazję 
podziwiać – niestety, zagrożoną wyginięciem – pandę czerwoną, która z 
wyglądu przypominała nam raczej... lisa, a tuż obok znajdował się wybieg 
jelenia milu, który żyje obecnie jedynie w niewoli. Z wielką radością 
podziwialiśmy wybieg dla kóz i owiec kameruńskich – nasz szczególny 
zachwyt wzbudził malutki koziołek, skory do harców z dziećmi:) Z lekkim 

niedowierzaniem patrzyliśmy na ogromne okazy świni 
domowej, z których jedną pomyliliśmy z baranem, z 
racji porastającego ją futra – niestety, chyba wstała 

wtedy lewą nogą, bo za nic nie chciała pozować nam 
do zdjęć... Z ciekawością zajrzeliśmy też do budynku z 

krowami, królikami i świnkami morskimi, które okazały się 
dla nas już nieco bardziej łaskawe. Następnie 



odwiedziliśmy okazałego tygrysa ussuryjskiego, który z dumą przechadzał 
się po wybiegu oraz nieco płochliwe rysie. Z lekką obawą patrzyliśmy na 
sępy płowe, a z sympatią na ibisy grzywiaste, za to lampart cejloński 
wzbudził nasz zachwyt, kiedy w iście królewskiej pozie patrzył na nas z 
góry:) Lwa indyjskiego widzieliśmy tylko przelotnie, za to dłużej 
zatrzymaliśmy się przy strusiach – musieliśmy zachowywać się szczególnie 
ostrożnie, gdyż ciekawski ptak tylko czekał, żeby kogoś dziabnąć 
swoim dziobem... Mieliśmy też okazję przyjrzeć się z bliska 
sowie śnieżnej oraz puszczykowi mszarnemu i uralskiemu. Z wielką 
sympatią patrzyliśmy na szympansy (nieco 
znudzone widokiem odwiedzających je ludzi) 
oraz bardziej ruchliwe koczkodany. Nasz 
niebotyczny zachwyt wzbudziło upierzenie 
ary hiacyntowej oraz ary wielkiej. Z 
podziwem obserwowaliśmy cyrkowe wyczyny 
lemura, który z ogromną zwinnością poruszał 
się po cieniutkich gałęziach drzewa. Wszystkie 
Elfy z zapartym tchem czekały w pawilonie 
hipopotamów na wynurzenie się ich z wody, więc kiedy 
choć na chwilę dane nam było zobaczyć ich głowy, 
witaliśmy to aplauzem:) Nie mniejszą radość sprawiło nam 
odwiedzenie pawilonu słoni, przy czym nasz uwaga była głównie skupiona na 
małej słoniczce imieniem Raschmi, która w kwietniu świętowała swoje 
pierwsze urodziny:) Dosłownie rzutem na taśmę udało nam się zobaczyć 
żyrafy, zebry i wielbłądy, bo trzeba było już wracać – na szczęście drogę 
powrotną do bramy ZOO przebyliśmy kolejką, więc mieliśmy i z tego 

powodu trochę frajdy na 
koniec. W trakcie jazdy 
autokarem do Cieszyna 
większość z nas była tak 
bardzo strudzona 
zwiedzaniem ZOO, że zasnęła 
snem tak twardym, 
sprawiając paniom nie lada 
problem z obudzeniem co 
większych śpiochów:) 
 



W tym samym czasie poznaliśmy naszych sąsiadów – porozmawialiśmy o 
siedmiu położonych obok Polski krajach. Szerzej 
zaznajomiliśmy się z Czechami oraz Ukrainą. Chłopców 
zainteresowały oczywiście oficjalne maskotki 
mistrzostw Euro, zaś całej grupie bardzo smakował 

czeski wyrób – knedel. Porównywaliśmy na oko 
powierzchnie tychże krajów i zgodnie stwierdziliśmy, że 
Ukraina jest największym państwem. Mogliśmy również 
podziwiać flagi – niektóre dzieci bardzo chętnie robiły ich 
repliki.  
Bardzo chętnie wystąpiliśmy w Dniu Dziecka w Domu Narodowym z 
programem przygotowanym przez naszą dyrekcję – p. Magdzie i p. 
Andrzeja. I w tym miejscu pragniemy złożyć im gorące podziękowania za 
zaznajomienie z tańcami i śpiewami ludowymi, cierpliwą ich naukę 
prowadzącą do tak wspaniałych efektów. 
 
 

 
DZIĘKUJEMY!!!:) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Poznane piosenki i wiersze: 
 

„Życzenia dla mamy i taty” 
I. Kochana moja mamo, gdy wstałam dzisiaj rano 
Powiedział mi mój miś, że święto twoje dziś, 
Więc sama się ubiorę, posprzątam też wieczorem 
Za wszystkie miłe dni dziś podziękuję Ci. 
 
Ref. Dużo słońca życzę Ci 
I radosnych wszystkich dni 
Zdrowia przez cały rok 
Niech zmartwienia pożre smok! Smok! Smok! 
 
II. Dziś samochody moje postawiłem w kole 
Niech trąbią tra ta ta, że święto tata ma 
Choć jeżdżę jak Kubica, to wyścig dam Ci wygrać 
Kolejkę moją dziś pożyczyć mogę Ci. 
 
Ref. Dużo słońca życzę Ci 
I radosnych wszystkich dni 
Zdrowia przez cały rok 
Niech zmartwienia pożre smok! Smok! Smok! 
 
 
Ko, ko, ko – euro spoko” 

1. Cieszą się Polacy, 

Cieszy Ukraina, 

Że tu dla nas wszystkich, 

Euro się zaczyna, 

Że tu dla nas wszystkich,  

Euro się zaczyna. 

 

 



 

Ref. Koko koko Euro Spoko, 

        Piłka leci hen wysoko, 

        Wszyscy razem zaśpiewajmy, 

        Naszym doping dajmy.  

        Koko koko Euro Spoko, 

        Piłka leci hen wysoko, 

      Wszyscy razem zaśpiewajmy, 

      Naszym doping dajmy.  

 

2. Nasi dzielni chłopcy, 

    To biało-czerwoni, 

    Wygrać im się uda 

    Ucieszy się Smuda 

    Wygrać im się uda 

    Ucieszy się Smuda 

 

Ref. Koko koko Euro Spoko, 

        Piłka leci hen wysoko… 

 

3. Nie myśl sobie bracie, 

    Że rady nie damy, 

   Nie kłopocz się siostro, 

   My euro wygramy, 

   Nie kłopocz się siostro, 

   My euro wygramy!  



 
 

 
„Przywitanie” 

 
Witamy dziś wszystkich naszych miłych gości.  

Niech uśmiech tu na waszych twarzach 
zagości. 

Wszystkim pięknie się kłaniamy, 
Na nasz występ zapraszamy. 

Weźmy wszyscy się za ręce mali przyjaciele,           
Uśmiech w naszej jest piosence, radość i 

wesele. 
 
 

 

ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW 

 

 

W maju Cookie przedstawił nam nowe postaci książkowe. Bohaterowie naszych 

nowych książeczek to Andy, Kasia, Ola, Tomek i miś Teddy. Na przykładzie dzieci  

z książki mogliśmy nauczyć się przedstawiać siebie jak również swoich kolegów  

i swoje koleżanki. Każdą lekcję zaczynaliśmy od piosenki w której każdy z nas 

musiał się przedstawić.  

 Poznaliśmy również przedmioty takie jak: auto, lalka, książka, plecak, piłka, pociąg, 

latawiec, samolot, rower. Wiemy też do kogo te przedmioty należą. Nowych słów  



i wyrażeń bardzo często uczyliśmy się poprzez rap i piosenki które bardzo szybko 

przyswajaliśmy sobie.  

Zadania do wykonania w nowych książkach bardzo nam się podobały, mogliśmy 

kolorować rysunki, łączyć odpowiednio dwa obrazki ze sobą lub wyklejać puste pola 

naklejkami.  

 

Nowe słownictwo: 

A doll, a ball, a bag, a car, a train, a bike, a kite, a plane 

Nowe wyrażenia: 

What’s this? 

This is a ball. 

What’s  your name? 

I’m Kasia. 

Kasia is my friend. 

She/He’s got a plane.  

Let’s play together! 

 

Nowa piosenka: 

„ Hello! Look what I’ve got!” 

„ Let’s play together” 

 


