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Elfów 

w czerwcu 
 

 
          Ostatni, upalny, przedwakacyjny miesiąc spędziliśmy na wspólnych 

zabawach na świeżym powietrzu i podsumowaniu całego roku szkolnego. 

W te niezwykle ciepłe dni chowaliśmy się w parkach lub w naszym ogródku, 

popijając wodę lub herbatkę, bawiąc się piłkami, rysując po 

chodnikach kolorową kredą, wspinając na drabinki i grając 

w piłkę; budowaliśmy również zamki w piaskownicy i myśleliśmy 

już o wakacjach☺ Zdecydowana  większość Elfików doskonale 

wiedziała, gdzie chce je spędzić: nad morzem, zbierając 

muszelki ;) i opalając się. Poruszyliśmy zatem temat „Hurra! 

Niedługo lato i wakacje!”  i porozmawialiśmy o naszym 

bezpieczeństwie – na drodze, w wodzie, na plaży, podczas 

burzy, w lesie i mieście. Pomógł nam w tym między innymi 

wiersz Małgorzaty Platy pt.: „Bezpieczne wakacje”. 

Przypomniane wiadomości mieliśmy okazję utrwalić w kartach 

pracy w naszych podręcznikach.  

Zajęliśmy się także naszymi emocjami – porozmawialiśmy o uczuciach, które 

często u nas gościły (zadowoleniu, smutku, złości, zdumieniu) 

i sposobach radzenia sobie z nimi w taki sposób, aby nie urazić innych. Staraliśmy 

się zatem nie obrażać podczas przegranych ćwiczeń lub braku zaproszenia 

do zabawy przez inne dzieci, ale szukać porozumienia. Natomiast radość 

z wygranej okazywaliśmy tak, by innym nie zrobić przykrości. 

Mieliśmy również okazję wziąć udział w ostatnim koncercie z Małej 

Filharmonii - „Perkusyjna orkiestra”. Posłuchaliśmy jak brzmią 

znajome nam instrumenty, jak marakasy, trójkąt czy tamburyno i te 

mniej nam znane: werbel, agogo czy bongosy. Wszystkim dzieciom 

podczas koncertu „chodziły” nóżki, ramiona, główki… Mieliśmy 

nawet możliwość zagrać razem z występującym panem Marcinem – 

my graliśmy na „byle czym” czyli klockach lub kubeczkach. Zabawy jak zwykle 



było co nie miara. W tym miejscu Elfy chcą złożyć serdeczne podziękowaniaserdeczne podziękowaniaserdeczne podziękowaniaserdeczne podziękowania dla 

koncertujących dla nas artystów za przybliżenie świata muzyki w tak ciekawej 

formie!!!:) 

 

W tym miesiącu również inne wydarzenie muzyczne miało miejsce. Było ono dla 

nas ważne z powodu naszych kolegów i koleżanek, którzy wzięli w nim udział – 

dopingowaliśmy ich podczas konkursu piosenki przedszkolnej 

pt.: „Z piosenką weselej”. Wszystkim dzieciom i rodzicom GRATULUJEMY pięknych 

występów! 

W kolejnym temacie „Dużo wiem i potrafię” doskonaliliśmy nabyte w ciągu całego 

roku pracy umiejętności, między innymi: sylabizowania i głoskowania wyrazów, 

liczenia elementów zbioru, rozróżniania prawej i lewej strony własnego ciała, 

tworzenia własnych tekstów piosenek, kończenie trudniejszych szlaczków. Dla 

jednych dzieci były to proste prace, dla innych stanowiły okazję do ćwiczeń. 

Najważniejszym jednak dniem dla nas był dzień pożegnania się z naszymi 

kolegami: Leonkiem, Olkiem i Wojtusiem oraz koleżanką Aną, którzy opuszczają 

mury przedszkola. Kochani Kochani Kochani Kochani –––– ż ż ż życzymy Wam wielu sukcesów w szkole, niech na yczymy Wam wielu sukcesów w szkole, niech na yczymy Wam wielu sukcesów w szkole, niech na yczymy Wam wielu sukcesów w szkole, niech na 

Waszych twarzach zawsze gości uśmiech, a wytrwałość towarzyszyWaszych twarzach zawsze gości uśmiech, a wytrwałość towarzyszyWaszych twarzach zawsze gości uśmiech, a wytrwałość towarzyszyWaszych twarzach zawsze gości uśmiech, a wytrwałość towarzyszy    

w doskonaleniu wiedzy i zdolności!!! Dziękujemy Wam za obecność i radość, którąw doskonaleniu wiedzy i zdolności!!! Dziękujemy Wam za obecność i radość, którąw doskonaleniu wiedzy i zdolności!!! Dziękujemy Wam za obecność i radość, którąw doskonaleniu wiedzy i zdolności!!! Dziękujemy Wam za obecność i radość, którą    

wnieśliściwnieśliściwnieśliściwnieśliście e e e do „Bajlandii”. Rodzicom zaśdo „Bajlandii”. Rodzicom zaśdo „Bajlandii”. Rodzicom zaśdo „Bajlandii”. Rodzicom zaś d d d dziękujemy za zaangażowanieziękujemy za zaangażowanieziękujemy za zaangażowanieziękujemy za zaangażowanie w życie  w życie  w życie  w życie 

placówki i wsparcie!!!placówki i wsparcie!!!placówki i wsparcie!!!placówki i wsparcie!!!  

    

    



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Poznaliśmy piosenki:Poznaliśmy piosenki:Poznaliśmy piosenki:Poznaliśmy piosenki:    

 

„Po łąkach chodzi lato”„Po łąkach chodzi lato”„Po łąkach chodzi lato”„Po łąkach chodzi lato”    

 

1. Po łące biega lato 

Uwija się jak bąk. 

"Dzień dobry" mówi kwiatom 

i pieści każdy pąk. 

 

Ref.: Kto chce się z latem 

spotkać, 

Niech idzie z nami tam. 

Rumianek i stokrotka 

Pokażą drogę nam. 

 

 

„Przedszkole ulubione”. „Przedszkole ulubione”. „Przedszkole ulubione”. „Przedszkole ulubione”.  

 

1.My do szkoły nie pójdziemy,  

nie pójdziemy, nie pójdziemy, 

wszyscy tutaj zostaniemy, zostaniemy tu. 

Tutaj panie nasze miłe,  

nasze miłe, nasze miłe, 

tutaj czas beztrosko płynie, miło płynie nam. 

Przedszkole, przedszkole,  

ulubione miejsce moje. 

Tu chcę zostać jeszcze trochę,  

zanim pójdę w dalszą drogę. 

 

2.My do szkoły nie pójdziemy,  

nie pójdziemy, nie pójdziemy, 

Wszyscy tutaj zostaniemy, zostaniemy tu. 

Tutaj wszyscy o nas dbają ,  

o nas dbają, o nas dbają, 

tutaj wszyscy nas kochają, tak kochają nas. 

Przedszkole, przedszkole,  

ulubione miejsce moje. 

Tu chcę zostać jeszcze trochę,  

zanim pójdę w dalszą drogę. 



ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW  
 
 
 W czerwcu poznaliśmy słowa z naszego podwórkowego otoczenia. Potrafimy 
nazwać słońce, drzewo, chmurkę, kwiatka, motylka, ptaszka, pszczółkę, dziewczynkę 
i chłopca. Potrafimy również zadawać pytania np. Ile widzisz ptaszków? I oczywiście 
potrafiliśmy odpowiedzieć na to pytanie całym zdaniem np. Widzę 5 ptaszków. Nowo 
poznane słowa mogliśmy sobie utrwalać dzięki nowej piosence. Próbowaliśmy 
również opowiadać co widzimy na naszych rysunkach znajdujących się w książce. 
Nowością na zajęciach była gra Bingo. Próbując zgadnąć jakie obrazki wybierze 
Cookie, ustawialiśmy pionki na trzech wybranych przez nas obrazkach. Osoba, która 
wybrała identyczne obrazki krzyczała bingo! 
 W czerwcu, mieliśmy trochę bałaganu w naszej sali. Różne zabawki 
znajdowały się na podłodze (klocki, lalka, miś, książka, pociąg, plecak, piłka, auto) 
wspólnymi siłami próbowaliśmy doprowadzić naszą salę do porządku. Klocki 
wkładaliśmy do pudełka, misia dawaliśmy na krzesło, lalkę kładliśmy na półkę, 
krzesło stawialiśmy blisko drzwi itp. 
 Naszą przygodę z angielskim w przedszkolu przed przerwą wakacyjną 
zakończyliśmy zabawą w potwora. Na dużym papierze każdy z nas dorysowywał do 
dużego brzuszka jakąś część ciała. Potwór bardzo nam się podobał! 
Do zobaczenia we wrześniu!!! 
 
Nowe słownictwo: 
The sun, a cloud, a tree, a bee, a butterfly, a girl, a boy, a flower, a bird,  
On, in, near 
 
Nowe wyrażenia: 
How many flowers can you see? 
I can see 5 flowers. 
Put the car near the window./ Put the doll on the chair./ Put the book in the box. 
Where’s the train? 
The train is on the shelf. 
Let’s tidy up the room. 
Listen children. Follow me. Look around you. Count to three. 
Nowa piosenka: „How many” 

 

 

 

 

 

 



 


