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     Miesiąc maj, a więc wiosna w pełni. Mogliśmy podziwiać kwitnące 

drzewa i kwiaty, a każdy spacer był dla nas ciekawym 

doświadczeniem. Wiosenny miesiąc rozpoczęliśmy od zagadnienia 

związanego z zabawami wiosną. Wysłuchaliśmy bajki „O czterech 

motylach” ilustrowanej sylwetami, wypowiadając się na temat jej 

treści. Przeliczaliśmy motyle i kwiaty, nawet udało nam się 

dopasować kwiaty o tych samych 

kolorach do odpowiednich motyli. 

Każdy z nas wykleił także własnego 

kuleczkami z bibuły. Choć była to 

czasochłonna praca, to sprawiła nam 

wiele radości. Dużo czasu spędziliśmy 

również na placu zabaw, robiąc babki 

w piaskownicy, kopiąc tunele oraz  korzystając ze zjeżdżalni. 

Oglądaliśmy obrazek „Łąka pełna zabaw”, słuchając przy tym 

historii opowiadanej przez  naszą panią. Później ćwiczyliśmy 

naszą pamięć, odpowiadając na pytania: „Ile  było owadów i 

kwiatów?” oraz „W jakich kolorach?”. Była też 

improwizacja ruchowa do muzyki „Taniec motyli”. W 

związku ze słoneczną pogodą  wyszliśmy na spacer, 

podziwiając wiosenny krajobraz. Nie zabrakło również 

zabaw bieżnych na świeżym powietrzu oraz ulubionej 

zabawy kołowej „Rolnik”.  

     Kolejny temat  związany był z  łąką i jej mieszkańcami i przedłużył 

nam się na dwa tygodnie.  Rozpoczęliśmy od ćwiczeń rozmachowych, 

malując dużą kartkę zieloną farbą do muzyki A. Vivaldiego „Cztery 

pory roku. Wiosna”. Była też ciekawa zabawa dydaktyczna z 

wykorzystaniem maty edukacyjnej oraz owadów, która bardzo nas 

zainteresowała. Bawiliśmy się bardzo sympatycznymi owadami, 



umieszczając je na kolorowej łące w odpowiednich 

miejscach, np. pod kamieniem, na drzewie czy obok 

rzeczki. Rozmawialiśmy o zwyczajach owadów, o tym 

jak się zachowują, co jest ich 

przysmakiem.  Niektórym 

podobały się biedronki, 

innym konik polny, a jeszcze 

innym Krasnoludkom spodobała się 

najbardziej duża, czarna mucha.  W 

związku z realizowanym zagadnieniem, 

nauczyliśmy się piosenki „Mieszkańcy łąki”, 

poprzedzonej ćwiczeniami emisyjnymi i zabawą rytmiczną. Pani 

przedstawiła nam kilka ciekawostek z życia biedronki, pokazując 

jednocześnie obrazki, po czym samodzielnie wykonaliśmy biedronkę, 

oklejając rolkę czarną bibułą i przymocowując do niej  głowę i 

czerwone skrzydła, oczywiście z czarnymi kropkami.  Nasze prace 

udekorowały parapet w przedszkolu, a rodzice mogli je podziwiać. 

Zostając przy łąkowym temacie, odgadywaliśmy zagadki w których 

ukryte były przeróżne owady, szukając 

ich rozwiązań na obrazkach. Słuchając w 

skupieniu, rozpoznawaliśmy też odgłosy 

pochodzące z łąki.  Nie obyło się 

również bez zestawu zabaw i ćwiczeń 

ruchowych „Na łące”. Następnie 

próbowaliśmy odgadnąć na podstawie 

kompozycji z kółek co to za owad i 

wyszło nam to całkiem nieźle. Nawet samodzielnie układaliśmy 

według wzoru z kółek techniką origami wybrane owady, naklejając je 



na wcześniej pomalowaną na zielono kartkę. Komary są nam 

wszystkim dobrze znane, więc z łatwością rytmizowaliśmy wiersz o 

tym samym tytule, wystukując go przy użyciu klocków. W celu 

rozwoju naszej mowy, wzięliśmy 

udział w zabawach 

logopedycznych „Na łące”, 

naśladując odgłosy owadów, 

ćwicząc przy tym nasz język.   Kilka 

razy udało nam się wyruszyć na 

bardzo długi spacer, przeszliśmy 

cały Lasek Miejski – nawet bez 

problemu udało nam się wspiąć 

na bardzo wysoką górkę!!! Na końcu naszej wyprawy, czekała na nas 

wspaniała niespodzianka – zabawa na placu zabaw! Wsiadaliśmy do 

kolorowego pociągu, wesoło śpiewając „Jedzie pociąg z daleka…”, 

bujaliśmy się na zabawnych huśtawkach i przechodziliśmy po 

ruszających się kładkach.  

     Trwały też owocne przygotowania do „Święta Rodziny”, dlatego  

kolejny tydzień poświęcony został naszym kochanym 

rodzicom. Nauczyliśmy się nowej zabawy paluszkowej 

„Moja rodzina” oraz wypowiadaliśmy się na forum grupy o 

naszych rodzicach, wskazując ich charakterystyczne cechy. 

Bardzo zależało nam na tym by byli obecni na „Święcie 

Rodziny”, dlatego też  postanowiliśmy wykonać dla nich  

zaproszenie, naklejając kwiatek z kółek na złożoną kartkę 

oraz wklejając treść zaproszenia. Aby zaprezentować się 

wspaniale, przymierzaliśmy również  stroje, demonstrując 

sposób poruszania się w nich oraz ilustrując ruchem piosenkę, której 

nauczyła nas pani Magda na rytmice  „Była sobie żabka mała” oraz 

niedawno poznaną pt. „Mieszkańcy łąki”. Oprócz tego poznaliśmy  



także dwa wierszyki i trzy piosenki o mamie i tacie, które cały czas 

utrwalaliśmy by zaprezentować się jak najlepiej. Aby sprawić 

rodzicom niespodziankę, wykonaliśmy  dla nich notatnik z misiem z 

kolorowego papieru, komponując misia z kółek i naklejając go na 

stojak z kartonu. Drugim prezentem było drzewko szczęścia z 

drucików, na które przyczepialiśmy plastelinę w różnych kolorach 

oraz koraliki na podstawkę, wyklejoną wcześniej plasteliną.  W końcu 

nadszedł dzień, w którym miało odbyć się przedszkolne spotkanie w 

gronie rodziców, a my byliśmy bardzo podekscytowani. Nasza sala 

zamieniła się w majową łąkę, na którą przyfrunęły biedronki, 

pszczółki, motyle i bocian oraz w radosnych podskokach przybyły też 

żabki. Można było zobaczyć również mrówki, żuczka, świerszcza oraz 

piękne kwiaty i krzew. Przebrani za mieszkańców łąki, przywitaliśmy 

wszystkich krótkim wierszykiem oraz zaprezentowaliśmy 

przygotowany wcześniej program artystyczny. Na zakończenie, 

odśpiewaliśmy tradycyjne „Sto lat” i wręczyliśmy rodzicom wykonane 

własnoręcznie upominki, które zapewne sprawiły im wiele radości. 

Na drugi dzień dzieliliśmy się wrażeniami z uroczystości, która 

przebiegła w miłej atmosferze i bardzo nam się podobała. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Wysłuchaliśmy też opowiadania czytanego przez naszą panią „Beatka 

jest nieposłuszna”, wypowiadając się na temat zachowania głównej 

bohaterki, które z resztą jak sami zauważyliśmy nie było do końca 

właściwe. Uświadomiliśmy sobie że należy słuchać rodziców, gdyż oni 

wiedzą lepiej co jest dla nas dobre. Pani przypomniała nam na 

podstawie obrazków jak wygląda portret, po czym sami 

narysowaliśmy na kartce mamę  lub tatę i razem oglądaliśmy 

wykonane prace, które  teraz zdobią ścianę w przedszkolu. 

     Po temacie związanym z naszymi rodzicami przyszedł czas na 

zagadnienie o dziecięcych przyjaźniach. Z racji tego że bardzo lubimy 

ćwiczenia i zabawy ruchowe, uczestniczyliśmy w 

opowieści ruchowej „Wyprawa z przyjacielem”. 

Następnie porównywaliśmy cechy wyglądu dzieci 

przedstawionych na obrazkach, oraz wyszukiwaliśmy 

te, które  wymieniała nasza pani. Na kolejnym 

koncercie „Małej Filharmonii” głównym 

instrumentem był fortepian. Poznaliśmy piosenkę S. 

Moniuszki  

„Prząśniczki”, ale 

mieliśmy wielki kłopot powtórzyć 

jego nazwisko. Niektóre Krasnoludki: 

Marysia M. , Maksio i Lars 

akompaniowały naszym gościom na 

wybranych instrumentach.  Coraz 

lepiej pamiętamy już piosenkę „ Do 

jak domek” , która towarzyszy 

naszym muzycznym spotkaniom.  W związku z naszym tematem, 

wyklaskiwaliśmy również imiona naszych kolegów , układając przy 

tym właściwą ilość klocków. Były też swobodne wypowiedzi na temat 

ulubionych zabaw, potraw i bajek.   Z chęcią wysłuchaliśmy również 



opowiadania „Jak Wojtek szukał przyjaciela”, wypowiadając się na 

temat przedstawionych tam zdarzeń, dokonując jednocześnie oceny 

zachowania głównego bohatera. Dużo radości sprawiła nam  zabawa 

z lusterkami, pozwalając utrwalić części twarzy, które później 

zaznaczaliśmy na sylwecie. Na poprzednich zajęciach omawialiśmy już 

cechy porteru, więc samodzielnie namalowaliśmy farbami, tym razem 

swojego przyjaciela, a po wyschnięciu wycięliśmy z kolorowego 

papieru i przykleiliśmy ramkę. Wiemy że oprócz nas na świecie są też 

inne dzieci z różnych krajów i o tym właśnie była mowa w piosence           

pt. „Dzieci świata”, której także nauczyliśmy się, określając również 

jej tempo i nastrój. Nie obyło się bez zabaw ruchowych i  rytmicznych 

przy piosence. Bez problemu udało nam się 

odgadnąć zagadki pantomimiczne „Czym 

bawią się dzieci”. Ciekawi świata, 

poznaliśmy cztery kontynenty : Afrykę, Azję, 

Antarktydę i Europę, określając z którego 

kontynentu pochodzą dzieci przedstawione 

na obrazkach. Potrafiliśmy też przeliczyć 

małych mieszkańców danego kontynentu. 

Zaobserwowaliśmy różnicę w ich wyglądzie, 

a pani uświadomiła nam także, że dzieci na 

całym świecie porozumiewają się różnym językami. Coś na ten temat 

wiemy, gdyż sami uczymy się angielskiego. Tak oto upłynął pełen 

wrażeń maj w grupie Krasnoludków. W tym miesiącu świętowaliśmy 

urodzinki Filipa Ch. i Davida, nie zabrakło tradycyjnego odśpiewania 

„Sto lat” i składania życzeń. Dawidek skończył 5 lat i poczęstował nas 

pysznymi babeczkami, które ozdabiał razem ze swoją siostrą i 

mamusią. A do grona czterolatków dołączył Filip Ch., który również 

przygotowane miał dla nas słodycze. Dziękujemy za pyszne słodkości, 

którymi poczęstowali nas solenizanci. 



 

Poznaliśmy następujące piosenki: 

„Była sobie żabka mała” 

1. Była sobie żabka mała,                                                                                   

re re kum kum, re re kum kum.                                                               

Która mamy nie słuchała,                                                                               

re re kum kum, bęc. 

2. Na spacerek wychodziła,                                                                            

re re kum kum, re re kum kum.                                                             

Innym żabkom się dziwiła,                                                                                  

re re kum kum, bęc. 

3. Zjadła żabka siedem muszek,                                                                            

re re kum kum, re re kum kum.                                                                                               

I na brzegu gładzi brzuszek,                                                                                             

re re kum kum, bęc. 

4. Przyszedł bociek niespodzianie,                                                                                

re re kum kum, re re kum kum.                                                                               

Połknął żabkę na śniadanie,                                                                                              

re re kum kum, bęc. 

5. Z tego taki morał mamy,                                                                                  

re re kum kum, re re kum kum.                                                                   

Trzeba zawsze słuchać mamy,                                                                                

re re kum kum, bęc. 

„My jesteśmy owadami” 

My jesteśmy biedronkami, biedronkami, biedronkami,                               

i machamy skrzydełkami. 



A latamy tak – jak?                                                                                                

My jesteśmy motylkami, motylkami, motylkami,                                                                       

i machamy skrzydełkami.                                                                                                      

A latamy tak – jak?                                                                                                           

My jesteśmy komarami, komarami, komarami,                                                                      

i machamy skrzydełkami.                                                                                              

A latamy tak – jak?                                                                                                         

My jesteśmy owadami, owadami, owadami,                                                                       

i machamy skrzydełkami.                                                                                                   

A latamy tak – jak? 

„Mieszkańcy łąki” 

1. Tętni życiem barwna łąka,                                                                           

słychać tutaj pszczołę, bąka.                                                                      

Dom swój mają świerszcze, mrówki,                                                                         

czarne krety, boże krówki.                                                                                   

Grubym basem straszą bąki,                                                                                          

gdy unoszą pyłek z łąki.                                                                                              

Wtedy nawet zwinne ważki,                                                                                 

przerywają swe igraszki. 

Ref: Na, na, na, na... 

2.  Bardzo grzeczny pan skowronek.                                                                            

Pięknie mówi do biedronek:                                                                            

- Suknie pań są wyjątkowe,                                                                                            

zamiast siedmio-, dwukropkowe!                                                                                

Śpiewający pasikonik,                                                                                                        

zgubił rano mikrofonik.                                                                              

Więc szukały go dzień cały,                                                                                    

czajka, żabka, motyl biały. 

Ref: Na, na, na, na... 



 

„W zieleni łąka majowa” 

1. W zieleni łąka majowa,                                                                       

gdzieś w trawie świerszczyk się schował.                                                                               

Nastroił skrzypce maleńkie,                                                                                               

gra zielone piosenki.  

Ref. Dla mamy piosenki, dla mamy,                                                                                         

dla mamy piosenki dla mamy.  

2. W kolorach łąka majowa,                                                                                              

już od stokrotek różowa.                                                                                                   

A od bławatków błękitna,                                                                                 

wszystkie kwiaty zakwitły.  

Ref. Dla mamy zakwitły dla mamy,                                                                                      
dla mamy zakwitły dla mamy. 

„Ten nasz tata” 

1. Ten nasz tata,                                                                                                               

to okropnie fajny facet.                                                                                                              

Nie chciał draki,                                                                                                                        

więc dzieciaki                                                                                                                  

wziął na spacer. 

Ref. Dobrze z tatą iść.                                                                                                        

Dobrze z tatą iść.                                                                                                        

Teraz pewnie dla ochłody,                                                                                 

zaprowadzi nas na lody.                       .                                                                          

Zimne lody dla ochłody/ 2 razy                                                                                         

To jest myśl! 



 2. Choć nasz tata                                                                                                                

robi strasznie duże kroki.                                                                                

I nie patrzy                                                                                                                 

wcale na nas,                                                                                                               

lecz w obłoki . 

Ref. Dobrze z tatą iść.... 

3. Chociaż tata                                                                                                  

wcale teraz nas nie słucha.                                                                                            

Bo mu słońce                                                                                                       

właśnie szepce                                                                                                       

coś do ucha. 

Ref. Dobrze z tatą iść... 

„Moja rodzina” 

1. My rodzinę dobrą mamy,                                                                                

zawsze razem się trzymamy.                                                                                             

I choć czasem czas nas goni,                                                                                            

my jak palce jednej dłoni. 

Ref. Mama, tata, siostra, brat                                                                                        

i ja – to mój mały świat.                                                                                           

Dużo słońca czasem grad,                                                                                             

to wesoły jest mój świat. 

2. Mama zawsze kocha czule,                                                                                         

ja do mamy się przytulę.                                                                                                 

W bólu żalu i rozterce,                                                                                                     

bo ma mama wielkie serce. 

Ref. Mama, tata.............. 



3. Z tatą świetne są zabawy,                                                                                              

z nim świat robi się ciekawy.                                                                                        

Tata ma pomysłów wiele,                                                                                               

jest najlepszym przyjacielem 

Ref. Mama, tata.............. 

„Do, Re, mi” 

Do jak domek cały w bzach,                                                                                           

Re jak rechot w trawie żab,                                                                                             

Mi jak miłość albo miś,                                                                                                 

Fa - jesteście fajni dziś,                                                                                              

Sol – jak solone paluszki,                                                                                               

La- jak lala do poduszki,                                                                                         

Si – Sikorek choćby sto                                                                                        

I wracamy znów do Do!                                                                                                        

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do! 

„Dzieci świata” 

1. Piłka, klocki i skakanka to zabawy wszystkich dzieci.                                      

Od bieguna do bieguna, słowem na calutkim 

świecie. (bis)  

2. Choć różnymi językami co dzień z mamą 

rozmawiają. Do przygody, psot, figielków 

jednakowy zapał mają. (bis) 

3. Wszystkie też kochają bajki, znają wróżki i zaklęcia.                               

Wieczorami lubią słuchać baśni o pałacu księcia. (bis) 

 

 



Nauczyliśmy się następujących wierszyków: 

„Komar” 

Leci komar na wycieczkę, bzyku bzyk, tralala,                                                           

przez polankę i przez rzeczkę,                                                                    

tam przyjaciół ma.                                                                                                        

Bzyk, bzyk, bzyk,                                                                                                                 

raz, dwa, trzy – lecisz Ty! 

„Wiersz na przywitanie” 

Witajcie nam goście, witajcie nam mili.                                                  

Bardzo się cieszymy, żeście tu przybyli.                                                        

Dzisiaj obchodzimy Dzień Mamy i Taty.                                                         

Będą pocałunki, życzenia i kwiaty.  

Wiosna, wiosna dziś na łące.                                                                                             

Dla mamy i taty będzie koncert.                                                                             

Każdy kwiatek dla taty i mamy.                                                                                 

Więc wesoło zaśpiewamy. 

„Bukiecik dla mamy i taty” 

1. Dziś dla ciebie mamo,                                                                        

świeci słońce złote.                                                                                             

Dla ciebie na oknie,                                                                                                 

usiadł barwny motyl. 

2. Dziś dla ciebie tato,                                                                                                

płyną złote chmurki.                                                                                                 

A wiatr je układa,                                                                                                    

w świąteczne laurki. 

3. Dziś dla ciebie mamo,                                                                                            

śpiewa ptak na klonie.                                                                                                    



I dla ciebie kwiaty,                                                                                                              

pachną też w wazonie. 

4. Dzisiaj drogi tato,                                                                                                    

masz twarz uśmiechniętą.                                                                                       

Niechaj przez rok cały,                                                                                                    

trwa to twoje święto! 

 

Na zajęciach  

z języka 

angielskiego  

    u Krasnali 

 

 

 

Podczas majowych spotkań z kotkiem Cookiem poznaliśmy kolejne 

nazwy części naszych ciał. A były to: ears, eyes, chin, nose, forhead, 

mouth, hair, arms, tummy, legs, back.  Bawiliśmy się z nim tworząc na 

zajęciach stworki – potworki (jak je nazwaliśmy) rysując odpowiednio 

poznane części ciała. Powstały różne ciekawe smoki i nie tylko☺ 

Nauczyliśmy się również  zwrotu: I have. I trudnego wiersza, w którym 

wyliczamy ile mamy poszczególnych członków naszego ciała.  

 

 



Poznaliśmy piosenkę: 

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 head down, 

up, down, up, down, 

and shake it all around. 

Do the Hokey Cokey, 

And turn yourself around. 

Turn yourself around. 

 

Poznaliśmy wiersz:  

“How many?” 

How many fingers do you 

have? 

Ten fingers, ten fingers, I 

have ten fingers. 

 

How many eyes do you have? 

Two eyes, two eyes, I have 

two eyes. 

 

How many arms do you have? 

Two arms, two arms, I have two arms. 

 

How many noses do you have? 

One nose, one nose, just like you! 


