
 

 

  

  

 Na początku maja rozmawialiśmy o wsi, o tym jak 

wygląda,  z czym  nam się kojarzy, jak nazywają się budynki, 

tworzące gospodarstwo wiejskie  i jakie zwierzęta je 

zamieszkują.  Każdy z nas dzielił się swoimi doświadczeniami, 

wiedzą oraz wyobrażeniami na temat wsi. Wśród budynków 

wiejskich wymienialiśmy m.in. stodołę, stajnie, oborę czy 

kurnik. Dopasowywaliśmy odpowiednie zwierzęta, które mieszkają w tych budynkach. 

Oprócz najczęściej spotkanych zwierząt wiejskich wymienialiśmy również pająki, myszy, 

żaby i zające i ustaliliśmy, że jak najbardziej również można je tam spotkać. Gospodarstwo 

wiejskie przedstawiliśmy na swoich pracach plastycznych. Farbami malowaliśmy wybrane 

zwierzęta czy zabudowania gospodarcze. Powstały piękne i niezwykle barwne prace.  

 Rozpoznawaliśmy odgłosy zwierząt i próbowaliśmy je dopasować do właściwych 

ilustracji. Przy okazji różnych odgłosów porównywaliśmy odgłosy łąki, lasu i wsi. 

Nauczyliśmy się również wiersza W. Chotomskiej „Co słychać?” do którego staraliśmy się 

dobrać odpowiedni ruch. Mówiliśmy ten wiersz na różne sposoby – naśladując głosem 

szybciutką myszkę, leniwego kotka czy rozgniewanego byka. Rozmawialiśmy również o 

całych rodzinach zwierząt wiejskich, próbując przy tej okazji nazwać zarówno dorosłe, jak  i 

ich młode. Źrebak, koźlątko kurczak, czy prosiątko bardzo szybko zostało dobrane do 

właściwych rodziców, jednak jagnię czy cielę przysporzyło nam znacznie więcej kłopotów. 

Dobieraliśmy właściwe odgłosy dla zwierząt bawiąc się 

np. w „Kaczą mamę”, jednak znacznie trudniej było je 

dobrać kiedy odgłosy ukryły się w ułożonych literkach 

np. „ko”, „pi”, „mu” czy „be”. Ale i z tym sobie 

poradziliśmy za drugim razem nie mieliśmy już takiego 

problemu. Bawiliśmy się w zwiedzanie gospodarstwa 



wiejskiego, przekraczając progi wysokie niskie, przeskakując kamienie, czy przechodząc 

przez kładki. Chodziliśmy w określony sposób: na palcach, tyłem, bokiem, w lewo i w prawo 

Dostaliśmy zadanie dotyczące rozróżniania stron, musieliśmy wskazać,  które zwierzęta 

zwrócone są w lewą, a które w prawą stronę. Z klocków również budowaliśmy zagrody, 

umieszczając zwierzęta w środku i na zewnątrz zabudowań.  

 Poznaliśmy historię pewnego koziołeczka, którego tata wysłał do 

miasteczka po bułeczki i ciasteczka. Mimo, że bardzo śmialiśmy się 

podczas tego wierszyka to zrobiło nam się bardzo żal bohatera wierszyka. 

Określaliśmy jaki był koziołek, a jaki jego tata.  Próbowaliśmy również 

opisać czego my sami się boimy. Okazało się, że każdy czego innego, 

wymienialiśmy na przykład ciemność, pająki, hałas, czy niektóre postacie 

z bajek. Zastanawialiśmy się również co można zrobić, żeby się nie bać? Mieliśmy sporo 

pomysłów: przytulić się do mamy lub taty; podać rękę koleżance czy koledze, porozmawiać z 

kimś bliskim lub wyszeptać zmartwienie przytulance.  

 

 Przyjrzeliśmy się również bliżej pewnej niezbyt grzecznej 

kwoce, która zaprosiła gości „by nauczyć ich grzeczności”. Wiersz J. 

Brzechwy powtarzaliśmy wielokrotnie ponieważ bardzo nam się 

spodobał, śpiewaliśmy, mówiliśmy pojedynczo i wszyscy razem. 

Wspólnie wykonaliśmy nawet portrety zaproszonych gości, których 

zrobiło nam się bardzo żal. Próbowaliśmy znaleźć „złote rady” dla 

kwoki, która nie powinna się w ten sposób zachować, nawet jeżeli zachowanie gości nie było 

właściwe.  

 

 W maju nie mogło się obyć również bez tematów rodzinnych ze względu na Dzień 

Mamy oraz troszkę przez nas przyśpieszony Dzień Taty. Rozmawialiśmy o naszych 

najbliższych, o tym co sprawia im przyjemność, jak lubią spędzać z nami czas. 

Zastanawialiśmy się jaka niespodzianka sprawiłaby radość mamie, a jaka tacie?  Poznaliśmy  

śmieszny wierszyk, w którym okazało się, że każda mama marzyłaby o robocie, który 

wykonywałby za nią codzienne czynności. Ustaliliśmy również, że niejeden tata pobawiłby 

się kolejka elektryczną. Mimo wszystko wykonaliśmy dla naszych rodziców inne prezenty. 

  

 



 Dla mamy wykonaliśmy ramkę z serduszkiem własnoręcznie uszytym. Wykonanie 

prezentu wcale nie było takie łatwe, bo większość z nas miała igłę pierwszy raz w rękach. 

Ogromnym specjalistą w szyciu okazał się Olek, jednak jak się okazało: Babcia Olka jest 

krawcową, więc może to dlatego???  

 

  

 

 

 Dla wielu była to duża szkoła cierpliwości, szczególnie kiedy nitka zaczynała się 

plątać! Ponieważ szyliśmy nasze serduszka z przerwami, żeby odpocząć szyliśmy nawet na 

placu zabaw, żeby zdążyć. Pani troszkę poprawiła nasze serduszka, żeby można je było 

wypełnić watką, ale włożyliśmy w naszą pracę sporo wysiłku. Podobnie było z upominkami 

dla taty. Piosenka o baranku z niteczki podpowiedziała nam co mamy zrobić. Pani pomogła 

nam owinąć kolorowym kordonkiem nadmuchany balon, który później smarowaliśmy bardzo 

dziwnym klejem, zrobionym z mąki ziemniaczanej. Niektórzy z nas smarowali balony 

ostrożnie pędzelkiem, ale większość z nas próbowała rozprowadzić klej rączkami. Znaleźli się  

tacy którzy chętnie pobawiliby się tą dziwna mazią, inni chcieli skosztować, a jeszcze inni 

zanurzali tylko paluszek podejrzanie zaglądając do garnka. Naszym barankom dokleiliśmy 

główki i zwisające nóżki i na sznurku oczekiwały na naszych rodziców.  

  

 Z okazji Dnia Rodziny zaprezentowaliśmy się w pięknych i kolorowych strojach 

cieszyńskich. Naszych rodziców zaprosiliśmy na uroczystość, która odbyła się na wiejskim 

podwórku. Zaprezentowaliśmy poznane piosenki i tańce cieszyńskie, recytowaliśmy 

wierszyki. Bardzo długo i z dużym zniecierpliwieniem czekaliśmy na rodziców i byliśmy 

bardzo przejęci podczas występu.   

 

 



 W kwietniu obchodziliśmy Światowy Dzień Książki, a w maju 

nasze przedszkole odwiedził pan Wiesław Drabik – pisarz, który jest 

autorem wielu książeczek dla dzieci, wierszowanych bajek, legend. Na 

naszej przedszkolnej półeczce również 

znajduje się kilka książeczek jego autorstwa. 

Bohaterami są najczęściej zwierzątka, które 

przeżywają bardzo zabawne przygody. Pan Drabik opowiadał 

nam o tym, że nie trudno zostać pisarzem, wystarczy czasem 

zamknąć oczy, a pomysły same przychodzą do głowy. Nasz 

gość opowiedział nam jak zacz ęła się jego przygoda z pisaniem 

bajek.   

Przede wszystkim bardzo chętnie rysował i zaczął tworzyć 

ilustracje do znanych bajek, a w jego dom zawsze był 

wypełniony książkami, które rodzice czytali mu w każdej wolnej chwili. Później on sam 

zaczął układać wierszyki i rymowanki dla 

swoich dzieci. Pan Drabik przygotował 

dla nas sporo zagadek, które sprawiły, ze 

poczuliśmy się jakby każdy z nas był 

pisarzem. Dziwnym sposobem udawało 

nam się kończyć zdania rozpoczęte przez 

naszego gościa. Wszystko dlatego, że 

wierszyki te pięknie się rymowały. Nasze 

odpowiedzi nagradzane były naklejkami, a nawet zdjęciami autora, które na koniec 

podpisywał. Naszym starszym i młodszym kolegom udało się nawet wygrać książeczki. My 

niestety nie mieliśmy tyle szczęścia, ale za to dostaliśmy książeczki na naszą przedszkolna 

półkę.  

  

 

 

 

 

 

 



 W maju nasze przedszkole odwiedzili również aktorzy teatru krakowskiego. 

Obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Nie wszystko złoto, co się świeci”. Głównym bohaterem 

był bardzo gadatliwy Zając, któremu wydawało się, że wszystko wie najlepiej oraz bardzo 

sympatyczny Miś, starający się jak najlepiej wytłumaczyć trudne sprawy swojemu 

przyjacielowi. My również staraliśmy się podpowiadać Misiowi jak można się zachowywać, a 

jak nie. Zachowanie dwójki leśnych przyjaciół było momentami bardzo zabawne.  Ciekawe 

czy jeszcze się z nimi spotkamy?  

 

 

Śpiewaliśmy piosenki: 

Miała baba koguta 

 

Miała baba koguta, 

Wsadziła go do buta, siedź!  

O mój miły kogucie, 

Jakże ci tam w tym bucie, w tym bucie jest?  

 

Miała baba indora, 

Wsadziła go do wora, do wora siedź!  

O mój miły indorze, 

Jakże ci tam w tym worze, w tym worze  jest? 

 

Miała baba barana,  

Wsadziła go do siana, do siana siedź! 

O mój miły baranie,  

Jakże ci tam w tym sianie, w tym sianie jest? 

 

 



Czarny baranie 

Gdzieżeś ty bywał, 

czarny baranie? 

We młynie, we młynie, 

Mój mości panie! 

 

Cóżeś tam robił, 

czarny baranie? 

Mełł mąką, mełł mąkę, 

Mój mości panie. 

 

Cożeś tam jadał, 

Czarny baranie? 

Kluseczki z miseczki, 

Mój mości panie. 

 

Jakżeś uciekał, 

czarny baranie? 

Hop sa sa do lasa 

mościwy panie. 

 

Baranek z niteczki 

1. Kiedy smutno mi czasami, 

Proszę mamę może da mi 

Kolorowe pudełeczko jak w magicznym śnie.  

Pełne sznurków i korali, wstążek, nitek, skarbów samych, 

One humor mi poprawią, bo mam pomysł, że … 

 

Ref. Zrobię baranka z niteczki,  

Ogonek będzie z wstążeczki, 

I cały będzie puchaty i będzie to  

Prezent dla taty! 

 

2. Gdy rozwijam nitkę białą, 

Już baranek główka małą kiwa jakby chciał powiedzieć: 



„Jak się dzisiaj masz?” 

I już buzia mi się śmieje, już mi zaraz jest weselej 

Mamo, jaki kolor nitki jutro znów mi dasz! 

 

Ref. Zrobię baranka z niteczki,  

Ogonek będzie z wstążeczki, 

I cały będzie puchaty i będzie to  

Prezent dla taty! 

 

Życzenia dla Mamy i Taty 

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! 

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! 

 



Mama- dobra wróżka 

Czy to piesek czy kaczuszka? 
Czy to kotek czy papużka? 
Nim dorosną to są najpierw bardzo mali. 
Nie potrafią nic zrobić, nie wiedzą jak chodzić, 
więc się uczą wszystkiego od mamy. 
  

 
Ref. Mama jak dobra wróżka, 
dobra wróżka z kopciuszka, 
zawsze swemu maleństwu pomoże. 
Zawsze dziecka wysłucha,  
coś mu szepnie do ucha,  
mama zawsze jest w dobrym humorze. 
  

  
Kiedy piesek lub kaczuszka? 
Kiedy kotek czy papużka? 
Już dorosną i już nie są tacy mali. 
Chociaż żyją już sami zdarzy się ze czasami 
Gdzieś w kąciku zatęsknią do mamy. 
 
  

Ref. Mama jak dobra wróżka, 
dobra wróżka z kopciuszka, 
zawsze swemu maleństwu pomoże. 
Zawsze dziecka wysłucha,  
coś mu szepnie do ucha,  
mama zawsze jest w dobrym humorze. 

... 

Uczyliśmy się wierszyków: 

 

„Co słychać na wsi?” W. Chotomskiej 

Co słychać?  Zależy gdzie? 
Na łące słychać: Kle – kle! 
na stawie: kum kum! 
Na polu: ku ku ! 
Przed kurnikiem: - kukuryku! 
- ko – ko – ko – ko – ko  w kurniku  



Koło budy słychać: - hau! 
A na progu – miau…  

A co słychać w domu 
Nie powiem nikomu. 

 

„Kwoka” J. Brzechwy 

Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

"Grunt to dobre wychowanie!" 

Zaprosiła raz więc gości, 

By nauczyć ich grzeczności. 

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym 

W progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

"Widział kto takiego osła?!" 

Przyszła krowa. Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka gniewna i surowa 

Zawołała: "A to krowa!" 

Przyszła świnia prosto z błota. 

Kwoka złości się i miota: 

"Co też pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia!" 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

Siąść cichutko w drugim rzędzie, 

Grzęda pękła. Kwoka wściekła 

Coś o łbie baranim rzekła 

I dodała: "Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 



Trudno... Wszyscy się wynoście!" 

No i poszli sobie goście. 

Czy ta kwoka, proszę pana, 

Była dobrze wychowana? 

 

ANGIELSKI W GRUPIE KRASNALI 

 W maju na lekcjach angielskiego było bardzo głośno ponieważ odwiedziły nas 

zwierzątka mieszkające na farmie. W naszej sali można było usłyszeć głosy kaczuszek, krów, 

baranków, kogutów, koni oraz świnek. Mając opaski ze zwierzątkami na głowie 

próbowaliśmy naśladować ich odgłosy. Mogliśmy również kolorować te wspaniałe zwierzaki.  

Bardzo podobała nam się również zabawa w szukanie grzybka, który został ukryty przez 

naszych kolegów.   

Ponieważ w maju obchodzimy Dzień Matki i Ojca, z wielka radością uczyliśmy się piosenki 

na to święto, którą mogliśmy zaśpiewać naszym kochanym rodzicom. 

                       

NEW WORDS 

Animals: cow, horse, pig, rooster, sheep, duck 

 

NEW SONG: 

I. Mushroom, mushroom where are you ? 

I would like to find you soon 

Mushroom, mushroom where are you ? 

I would like to find you soon. 

 

II. Farmer Donlads 

Farmer Donald has a farm. 

Eieio 

And on this farm he has a duck/pig/sheep/cow 

Eieio 

With a quack, quack here, 

And a quack, quack there. 



Here a quack, there a quack, 

Everywhere a quack, quack. 

Farmer Donald has a farm. 

Eieio. 

 

 


