
  
MAJ  

W GROMADZIE  
CHOCHLIKÓW 

 
 W maju gościliśmy na łące 
wśród owadów, zwierząt i kwiatów. 
Majowa wiosna uraczyła nas 
prawdziwym jarmarkiem kolorów, 
najróżniejszych odgłosów i 

zapachów. Poznaliśmy też prawdziwą historię miłosną pewnej 
biedronki i motyla, która zakończyła się na ślubnym kobiercu.  
Podczas gimnastyki przeistaczaliśmy się to w zwiewne motyle, to w 
skoczne zajączki i żabki czy w bociany  stojące  /a raczej chwiejące 
się/ na jednej nodze. 
  
 Ponadto mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu ze 
strażakami.  Przyjechały aż dwa wozy strażackie, a strażaków było 
tak wielu, że nie sposób było ich policzyć /wśród nich rozpoznaliśmy 
tatę Remigiusza z grupy Skrzaty/. 
Strażacy mówili, na czym polega ich 
praca, zaprezentowali nam swoje  
ubrania i omówili ich znaczenie – 
przydatność  w pracy /mieliśmy 
nawet okazję przymierzyć hełm 
strażacki – był bardzo ciężki/. 
Następnie strażacy prezentowali 
nam sprzęt, opowiadali, do czego 
dane rzeczy służą i jak ich używać, wykonali nawet próbę mocy węża 
/było  bardzo mokro/. Na koniec mogliśmy usiąść w wozie strażackim i 
poczuć się jak prawdziwi strażacy /wiemy już, że nie wszyscy 
chcieliby nimi zostać/. 



 Z ogromną ciekawością przywitaliśmy w 
naszych przedszkolnych progach miłego gościa – 
tatusia Ani z grupy „Skrzaty”, który to 
odwiedził nas w ramach cyklu „Ciekawe zawody”. 
Tym razem poznaliśmy więc tajniki ceramiki – 
oglądaliśmy glinę, z której jest ona wyrabiana, 
podziwialiśmy przedmioty codziennego użytku 
(np. kubki, wazony) oraz fascynujące rzeźby... 
Aż trudno uwierzyć, że tak piękne rzeczy 

powstają ze zwykłej gliny! Nasz gość na końcu spotkania przeczytał 
nam fragment książki o Plastusiu, a my pięknie mu podziękowaliśmy za 
poświęcony czas, wręczając pamiątkowy obrazek.  
 
 W tym czasie nasze przedszkole odwiedził jeszcze jeden 
ciekawy gość – pan Wiesław 
Drabik, który jest pisarzem, 
autorem wielu pięknych 
książeczek dla dzieci. Podczas 
spotkania z nim dowiedzieliśmy 
się, jak wygląda praca pisarza, a 
także poznaliśmy etapy 
powstawania książki. Dzielnie 
odpowiadaliśmy na różne pytania 
i zagadki zadawane nam przez 
gościa, za co byliśmy nagradzani  kolorowymi nalepkami. Od czasu 
tego pamiętnego spotkania chętniej sięgamy po wszelkie książeczki:)  

 
   Szybko opuszczaliśmy wiosenną łąkę, by 
przygotować się na Święto Naszych Kochanych 
Mam i Tatusiów. Był  to dla nas bardzo ważny okres 
i dlatego też niezwykle uważnie i z wielkim zapałem 
pracowaliśmy, by podjęte wysiłki zwieńczyć 
sukcesem. Nasze zmagania zaczęły się iście 
poważnie, niektórzy z nas pierwszy raz w życiu 
mieli igłę i nitkę w ręku. Czuliśmy się jak prawdziwi 
krawcy. Najpierw musieliśmy odrysować z szablonu  



odpowiedni kształt, by następnie go wyciąć, a potem musieliśmy zszyć  
z sobą dwa wycięte kształty i wszyć zapinkę /sprawiło nam to wiele 
radości/. Na koniec dodaliśmy piękny kamień i efekt końcowy był 
zaskakujący. W  taki oto sposób powstały  broszki dla mam. Naszym 
tatusiom chcieliśmy sprawić równie fajną niespodziankę i dla każdego 
z nich przygotowaliśmy piękne auto – jak spod igły /szkoda tylko, że 
nie można nim pojeździć – mamy nadzieję, że tatusiowie nam 
wybaczą/. Poza tym śpiewaliśmy, recytowaliśmy, tańczyliśmy i, co 
najważniejsze, dobrze się bawiliśmy. Namalowaliśmy też nasze mamy 
farbami /z nadzieją, że rozpoznają siebie – hi, hi/. Udzieliliśmy też 
wywiadu naszej pani  na zadane pytanie – „Kim jest dla nas nasza 

Mama?”. 
  Tak 23 maja dotarliśmy do Dnia Rodziny. 
Staraliśmy się bardzo, żeby nasze występy 
wypadły perfekcyjnie. Cóż jednak nasze występy 
w porównaniu z tym, co zrobili nasi rodzice! 
Przygotowana przez nich niespodzianka – 
przedstawienie pt. „Bardzo głodna gąsienica” 
zebrała niezwykle pochlebne recenzje wśród nas – 
wybrednych koneserów sztuki:) To było bardzo 

interesujące przeżycie, rodzice zaskoczyli nas swoją kreatywnością i 
BARDZO NAM SIĘ PODOBALI!!!!!  
 
 Podczas wizyty muzyków z 
Młodej Filharmonii zostaliśmy 
zapoznani z nowym instrumentem – 
puzonem: dowiedzieliśmy się, jak jest 
zbudowany oraz że zalicza się do 
grupy instrumentów dętych 
blaszanych. Z przyjemnością 
wysłuchaliśmy kilku utworów na puzon i 
fortepian oraz chętnie zgłaszaliśmy 
się do odpowiedzi na zadawane nam 
przez muzyków pytania.  Za miesiąc 
czeka nas ostatnie już spotkanie z tego cyklu przed wakacjami – tym 



razem przebiegać będzie ono pod hasłem „Powraca perkusja” - na 
pewno będzie ciekawe:)  
 

 W ostatnim tygodniu maja 
przenieśliśmy się „na ulicę” i 
staliśmy się prawdziwymi 
obserwatorami ruchu ulicznego. 
Dowiedzieliśmy się, co to jest 
skrzyżowanie i rondo, zebra, piesi, 
przechodnie, kierowcy i 
pasażerowie. Potem szukaliśmy tych 
wszystkich elementów  w czasie 
spaceru. Najwięcej śmiechu 

wzbudził w nas moment, w którym pani zadała nam zagadkę: „Stoi 
przy drodze na jednej nodze?” – wszyscy byliśmy zgodni, że to 
BOCIAN! Szybko jednak wyjaśniło się, że chodziło o... znak drogowy:) 
Do zobaczenia w czerwcu! 
   
  
 
 

  



PIOSENKI: 
 

„Piosenka dla mamy” 
 
1. To jest właśnie muzyka  

na drewnianych patykach. 
Dylu-dylu, już gramy 
ładny utwór dla mamy 
 
2. Ram,tam,tam na bębenku, 
tak brzmi nasza piosenka. 
Dzyń, dzyń, dzyń na dzwoneczkach, 
płynie w świat pioseneczka. 
 
„Mama” 
 
1. Uśmiech, oczy, złote włosy... Mamę łatwo narysować! 
Żeby jej nie było smutno, muszę mamie kogoś dodać! 
 
Refren: Mama z lodami, mama z kanapą, 
lecz najpiękniejsza jest mama z tatą! x2 
 
2. Może dorysować słonia? Grubą książkę dać pod drzewem? 
Albo piłkę lub skakankę? Trudna  sprawa, sama nie wiem! 
 
Refren: Mama z lodami... 
 
3.Klipsy, szpilki, bluzka biała; narysuję mamę z marzeń. 
Żeby mama się nie bała, muszę ją ustawić w parze. 
 
Refren: Mama z lodami... 

 
 
 
 



„Piosenka dla taty” 
 
  

1. Dziękuję Ci tato, najlepiej jak umiem, 
najprościej, z potrzeby serca. 

I chcę cię wyśpiewać , i chcę cię namalować; 
opisać w swoich wierszach. 

 
2. Bo kocham cię, tato, najczulej jak umiem, 

najmocniej, z całego serca. I chcę cię 
wyśpiewać, i chcę cię namalować; opisać w 

swoich wierszach. 

 
  
 
 

„Motyl i biedronka” 
 
1. Przyleciał motylek na łąkę,  
zobaczył maleńką biedronkę. 
Pomachał jej skrzydłami, 
zachwycił kolorami. 
 
Ref.: Motylku, motylku mój,  
ach, jakże piękny jest twój strój. 
A moja sukienka tylko czarne kropki ma. 
 
2. Biedronka się bardzo zmartwiła, 
swe smutne oczy spuściła. 
Lecz motyl dał jej rękę, 
zaśpiewał tę piosenkę. 
 
Ref.: Biedronko, biedronko ma, 
cudowna jest sukienka twa. 
Bez ciebie nie mogę żyć, 
twoim mężem pragnę być. 



„Na sygnale” 
  

 Tu,tu,tu,tu,tu,tu; pędzi strażak ile tchu./2x 
Do pożaru spieszy się, ogień wodą zgasić chce. 

Tu,tu,tu,tu,tu,tu; pędzi strażak ile tchu.2x 
Tu,tu,tu,tu,tu,tu; mknie policjant ile tchu./2x 

Pędzi szybko radiowozem, dzisiaj komuś znów pomoże. 
Tu,tu,tu,tu,tu,tu; mknie policjant ile tchu./2x 

Tu,tu,tu,tu,tu,tu; pędzi lekarz ile tchu./2x 
Pędzi, pędzi pogotowie, by ratować ludziom zdrowie. 

Tu,tu,tu,tu,tu,tu; pędzi lekarz ile tchu./2x 
 
 
 
 
 
 

 
WIERSZE: 

 
„Wiersz dla mamy” 

 
Za to, że zawsze jesteś przy mym boku. 
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku. 

Za to, że dni moje tęczą malujesz, 
dziś, Mamo, z głębi serca Ci dziękuję. 

  
„Wiersz dla taty” 

Kochany tato, zacznę zwyczajnie,   
że z Tobą w domu zawsze  jest fajnie. 
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować 

w tych czarodziejskich słowach. 
 
 
 



W maju na zajęciach z języka 
angielskiego u Chochlików: 

 
Wpierw poduczyliśmy się liczyć – przeliczamy po angielsku do 10. 

Potem utrwaliliśmy słowniczek związany z częściami ciała, 

zapamiętaliśmy polecenia: 

clap your hands, 

wave your hands, 

tap your feet, 

shake your arms, 

nod your head, 

turn around. 

Potrafimy też dodać ile razy dane ćwiczenie mamy wykonać. 

Następnie zabawiliśmy się w aktorów – przy okazji omawiania kolejnej 

historii przygód naszego ulubionego kotka. Tym 

razem ten niesforny zwierzak wybrał się 

nad wodę w bardzo upalny dzień. Kiedy 

jego kolega – a turtle, zaproponował mu 

wejście do wody ten zamaczał w niej stopy, potem łapki, potem do niej 

wskoczył i cały czas twierdził, że jest ona za zimna jak dla niego. 

Ostatecznie jednak spodobało mu się, co skitował stwierdzeniem: „Ooh, 

it’s lovely”.  

W tym miesiącu powtarzaliśmy wszystkie poznane piosenki – okazało 

się, że było ich całkiem sporo☺ Potem zajęliśmy się zabawą kolorami: 

blue, red, yellow, green, pink, white. Wiemy, że w czerwcu poznamy ich 

jeszcze więcej – ciekawe co kotek Cookie jeszcze nam zaprezentuje☺? 

 


