
  

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH – to zapowiedź bardzo 

pracowitego października urozmaiconego ciekawymi spacerami i 

aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu. 

      

  

Ostatniego dnia września wybraliśmy się na Wzgórze Zamkowe do 

herbaciarni by wziąć udział w bardzo tajemniczych warsztatach. 

Wszystko zaczęło się od wirtualnej podróży po  Afryce. Poznaliśmy jej 

krajobraz /jest tam więcej słońca i piachu niż na plaży!!!/ , klimat i jej 

małych mieszkańców oraz zwierzęta zamieszkujące ten kontynent. 



Dowiedzieliśmy się jak wygląda codzienne życie małych 

Afrykańczyków, jak spędzają swój wolny czas, jak się ubierają – 

mieliśmy nawet okazję wiązania turbanów na swoich głowach i 

zakładania ubrania charakterystycznego dla tegoż regionu swiata. 

Ponadto,poznaliśmy tajemnicę zaklinaczy węży. Na koniec uczyliśmy 

się nalewać herbatę, którą następnie piliśmy ze specjalnych czarek.  

Mówiliśmy również o „abecadle witaminowym”, dzięki temu wiemy, 

jakie produkty mają najwięcej witamin, a zatem jakie powinniśmy 

jeść, a jakich powinniśmy unikać. 

 Na dużą dawkę ruchu zaprosił nas „Fikający zuch”, bo ze 

słowami właśnie tej piosenki dzielnie ćwiczyliśmy każdego poranka. 

Nasze wysiłki zwieńczył piękny spacer wzdłuż Olzy połączony z 

przerwą na zabawy, na placu zabaw w Lasku Miejskim. W czasie tego 

spaceru mieliśmy też świetną okazję na obserwowanie pięknej aury 

jesiennej i zmian zachodzących w przyrodzie. 

Skoro temat naszych rozmów w tym tygodniu, dotyczył zdrowia – nie 

obyło się bez wycieczki. Zostaliśmy zaproszeni przez babcię naszej 

starszej koleżanki Majki do Przychodni Zakładowej. Babcia Mai 

pracuje tam jako pielęgniarka, dlatego mogła nam sporo opowiedzieć 

na temat swojej pracy. Zostaliśmy zaproszeni do rejestracji, gdzie 

bardzo dokładnie przyglądaliśmy się szufladkom wypełnionymi 

kartotekami pacjentów. Mnóstwo tam było znaczków, których 

zupełnie nie mogliśmy odczytać. Mogliśmy zobaczyć jak wygląda 

przyjęcie pacjenta z drugiej strony okienka. Każdy z nas nieraz był u 

lekarza, jednak nigdy nie staliśmy po drugiej stronie ☺. Weszliśmy 

również do laboratorium, gdzie pani Lidia pokazała nam jak pobiera 

krew i co jest jej do tego potrzebne. Przede wszystkim jednak 

opowiadała nam dlaczego należy badać krew i jak ważne jest mycie 

rąk! 



  

 

 

Odwiedziliśmy również gabinet, w którym bada się słuch. Nazwa 

lekarza, który się tym zajmuje - laryngolog, tylko na początku 

wydawała nam się trudna, później powtarzaliśmy ją na okrągło. 

Mogliśmy wejść do takiej specjalnej szafy w której bada się słuch i 

każdy z nas przymierzał specjalne słuchawki i sprawdzał przycisk, 

który informował o tym, że słyszymy jakiś dźwięk. Gabinet 

stomatologiczny był akurat zajęty, ale nikt jakoś specjalnie nie był 

smutny z tego powodu. Bardzo zadowoleni, ze strzykawkami do 

zabawy wróciliśmy do przedszkola.  Na zakończenie tygodnia 

rozmawialiśmy o tym co jest zdrowe. Braliśmy udział w Quizie 

zdrowotnym odgadując różne zagadki dotyczące zdrowych 

składników w naszej diecie, prezentowaliśmy własne ćwiczenia, które 

wpłyną na nasze proste plecy. Podkreśliliśmy, że śmiech to zdrowie i 

tego będziemy trzymać się na co dzień.    

JESIENIĄ W PARKU można zrobić najpiękniejsze bukiety z liści. Nam 

się też udało-  na zajęciach umuzykalniających utworzyliśmy piękne 

jesienne bukiety liści podczas tańca. Następnie wykonaliśmy 



instrumentalizację poznanej piosenki przy użyciu instrumentów 

/trójkątów, dzwonków i klawesów/.   

Rozpoznawaliśmy liście, nazywaliśmy je i dopasowywaliśmy do 

odpowiedniego drzewa. Eksperymentowaliśmy też z jesiennymi 

kolorami – mieszaliśmy ze sobą podstawowe barwy i otrzymywaliśmy 

z nich ich pochodne. 

Wspólnie zastanawialiśmy się „Czemu pada deszcz?” i próbowaliśmy 

znaleźć na to pytanie odpowiedź.  W tym celu przeprowadziliśmy 

doświadczenie, dzięki, któremu mogliśmy zaobserwować  proces 

skraplania się wody. Tymczasem Pani Jesień w swej opowieści 

zaprezentowała nam kalendarz jesiennej pogody, a Pak porozmawiał 

z nami o właściwym doborze ubrania do warunków panujących na 

dworze.   

   

Podczas zabaw w parku kasztanowym dojrzeliśmy również, że drzewa 

nie są już tak kolorowe, jak kilka dni temu. Gałęzie pozbawione liści, 

delikatnie poruszają się na wietrze. My również zamieniliśmy się w 

drzewa, które poruszają się w rytm muzyki. Poruszaliśmy różnymi 

częściami ciała, naśladując kolejne części drzew – konary, gałęzie, 

listki. Jedynie korzenie (tzn. nogi) nieruchomo przymocowane były do 

dywanu. . Wysłuchaliśmy opowiadania W. Sutiejewa pt. „Jabłko”. 

Mogliśmy przyjrzeć się jak wygląda kłótnia przyjaciół : zajączka, 

wrony i jeża. Na szczęście niedźwiedź potrafił rozstrzygnąć spór. 

Porównywaliśmy ta historyjkę do naszych sytuacji przedszkolnych i 



zauważyliśmy, że my również czasem się kłócimy. Może teraz łatwiej 

nam będzie rozmawiać spokojniej? Na szczęście my nie lubimy się na 

siebie gniewać i zdecydowanie chętniej dzielimy się zabawkami. W 

kartach pracy odszukiwaliśmy identycznych części z których został 

zbudowany kasztanowy ludek lub kasztanowy konik. Próbowaliśmy 

odtworzyć takie same: rysując lub naklejając odpowiednie części. 

Jesienne drzewo pozwoliło nam utrwalić następujące po sobie pory 

roku oraz to co je charakteryzuje.  

Na chwilę zamknęliśmy oczy i zamieniliśmy się w jesienne liście 

wirujące na wietrze do utworu „Cztery pory roku”.  

JESIEŃ W LESIE  to czas intensywnych przygotowań zwierząt do zimy. 

Przenieśliśmy się zatem do wnętrza lasu, by zapoznać się i podziwiać 

jego bujną szatę roślinną oraz jego mieszkańców. Przeliczaliśmy i 

porównywaliśmy ich liczbę, określaliśmy wielkości zbiorów, 

dokładaliśmy i zabieraliśmy elementy, posługując się pojęciami 

matematycznymi /”mniej”, „więcej”, „tyle samo”/. Określaliśmy ich 

położenie „u góry”, „na dole”. Dokonywaliśmy też analizy i syntezy 

słuchowej wielu wyrazów. 

Szczególną naszą uwagę przykuł jeż – to jego właśnie uczyliśmy się 

rysować na wiele sposobów: na zajęciach Edukacji Przez Ruch, 

wykonując ćwiczenia grafomotoryczne  oraz na zajęciach Metody 

Dobrego Startu. Z pewnością nie ma już CHOCHLIKA, który nie 

poradziłby sobie z narysowaniem  pięknego jeża! 

Nasze przedszkole 

odwiedził również 

wyjątkowy gość. Był to pan 

policjant,który opowiedział 

nam o swojej pracy. 

Mogliśmy mu zadać 

pytania dotyczące jego 

munduru oraz tego czym 

dokładnie się zajmuje. Pan 



policjant pytał nas o to jak jeździmy samochodem, czy zawsze 

jesteśmy przypięci pasami oraz czy jeździmy w specjalnych fotelikach. 

Pytał nas również o to czy zdarza się, żeby nasi rodzice rozmawiali 

przez telefon – okazało się, że nie wolno! Obiecaliśmy przypominać 

rodzicom o pasach oraz o zakazie rozmawiania przez telefon.  

Obejrzeliśmy również ciekawy filmik w którym pies policyjny Sznupek 

pomaga dzieciom w poznaniu zasad zachowania bezpieczeństwa 

podczas przechodzenia przez ulicę oraz bezpiecznej zabawy. Niestety 

na filmiku przedstawiona była 

również przygoda chłopca, 

który bawił się za blisko ulicy i 

biegnąc za piłka został 

potrącony przez nadjeżdżający 

samochód. Chłopiec z nogą w 

gipsie bardzo głośno obiecywał, 

że już nigdy nie będzie bawił się w pobliżu drogi.   

 

 

 

 

 

 

  



 

Na zakończenie mogliśmy pozwiedzać radiowóz policyjny. 

Sprawdziliśmy gdzie przewożone są łobuziaki złapane przez 

policjantów. Mogliśmy również zobaczyć specjalny komputer który 

pokazuje policjantom, który kierowca za szybko jedzie. Posłuchaliśmy 

również sygnału syreny policyjnej, a na zakończenie niektórzy z nas 

mogli uścisnąć dłoń panu policjantowi.  

  PRZYGOTOWANIA DO ZIMY -  tydzień ten zaczęliśmy od 

wyjaśnia wielu nieznanych nam pojęć . Na umuzykalnieniu 

dowiedzieliśmy się jak robią swoje zapasy „Wiewiórka i mysz”. Na 

zajęciach Edukacji Przez Ruch ćwicząc stabilność lateralną, 

sporządziliśmy mnóstwo zapasów w postaci kompotów i różnego 

rodzaju przetworów, które następnie umieściliśmy na półkach w 

naszej papierowej spiżarni. Przy tej okazji też utrwalaliśmy pojęcia tj.: 

„najniżej”, „w środku”, „najwyżej”, określaliśmy strony na półkach w 

spiżarni, ustawiając słoiki w szeregach /prawa, lewa strona/. Na 

zajęciach  Metody Dobrego Startu ćwiczyliśmy umiejętność rysowania 

grzybów w rytmie „Grzybowego walczyka”.  

Dwa ostatnie dni tego tygodnia przyniosły 

nam sporo wrażeń. W czwartek wybraliśmy 

się do teatru „Banialuka” w Bielsku. Była to 

dla nas spora wyprawa, ponieważ sam 

wyjazd autokarem wprawiał nas w 

olbrzymie emocje i wyjątkowo dobre 

humory. Obejrzeliśmy przedstawienie pt. „Tomcio Paluszek”. To 

zabawna opowieść o tym, jak Tomcio 



uratował królewnę przed wielkim rozbójnikiem Madejem. Bardzo 

ważne było zakończenie bajki, w 

którym to Tomcio stal się bardzo 

dzielnym i odważnym chłopcem, 

a rozkapryszona i samolubna 

królewna nauczyła się zauważać 

innych, a nie tylko samą siebie. 

Niektórzy z nas , łącznie z nasza 

panią, znali zupełnie inne 

przygody Tomcia Paluszka, ale i ta historia bardzo nam się podobała. 

Po spektaklu bardzo spodobała czekała na nas kolejna niespodzianka. 

ZWEDZANIE TEATRU. Dzięki dwom paniom aktorkom, pracującym w 

teatrze Banialuka, mogliśmy zwiedzić teatr od kulis. Mogliśmy wejść 

na scenę i z bliska obejrzeć wszystkie prezentowane przez panie lalki. 

Ze sceny mogliśmy zobaczyć jak wygląda widownia, na której przed 

chwilką siedzieliśmy oraz kącik operatora światła i dźwięku. 

Zbadaliśmy zaplecze sceny, zwane przez aktorów, dość śmiesznie, bo:  

kieszenią. Mogliśmy z bliska zobaczyć elementy scenografii, 

wykorzystane w przedstawieniu które obejrzeliśmy. Bardzo 

zaciekawiła nas dziura w scenie, z której podobno w trakcie 

przedstawień wychodzą tajemnicze postacie lub aktorzy na przykład 

nagle znikają. Zwiedzaliśmy również pracownie w których tworzone 

są piękne lalki, stroje czy pomysły na dekoracje. Odwiedziliśmy 

pracownie krawiecką, w której panie krawcowe projektowały i 

zszywały właśnie strój sójki. Półki pełne były najróżniejszych 

materiałów, piórek, kapeluszy oraz zdjęci projektów. W pracowni 

stolarskiej mogliśmy zobaczyć jak, tworzone są lalki. Pełno tam było 

ostrych narzędzi, skomplikowanych  maszyn. A panowie pracowali 

tam w wyjątkowym skupieniu. Odwiedziliśmy również pracownię 

plastyczna w której powstają pomysły jak maja wyglądać 

bohaterowie bajek czy spektakli dla dorosłych. Plastycy tworzyli 

akurat postać… Na zakończenie mogliśmy zobaczyć bohaterów sztuki 



pt. „Tymoteusz wśród ptaków”, która od listopada będzie 

wystawiana w teatrze „Banialuka” . Panie bardzo serdecznie nas 

zapraszały… Może uda nam się namówić rodziców? 

 
 

NA STAREJ FOTOGRAFII  można zaobserwować ślady przeszłości, 

prześledzić historię ludzkości i historię rodziny. Dlatego też naszym 

zadaniem było przynieść zdjęcia „domowe”.  Udało nam się 

zgromadzić najwięcej zdjęć z okresu naszego dzieciństwa. Zdjęcia te 

były przedmiotem wielu ciekawych pogadanek i zabawnych sytuacji. 

Dowiedzieliśmy się z nich jak lubimy spędzać czas wolny, gdzie lubimy 

wyjeżdżać na wakacje, poznaliśmy niemal wszystkich najbliższych 

członków naszych rodzin, a nawet naszych pupili –kto to jest 

właściwie pupil? Przeprowadziliśmy świetną zabawę – próbowaliśmy 

odgadnąć kto jest na zdjęciu,  a nasza pani wpuszczała nas w maliny. 

Dzięki zdjęciom przyniesionym przez Wiktorka odkryliśmy, że istnieje 

takie dziwne drzewo, które wcale nie rośnie w lesie lecz w naszej 

rodzinie i z roku na rok jest co raz wyższe a czasem  szersze, i bardzo 



trudno zapamiętać jego  nazwę genealogiczne, a jeszcze trudniej je 

narysować – o czym przekonaliśmy się na własnej skórze. Wiemy 

jednak, że wszyscy mieszkańcy tego drzewa są uśmiechnięci bo 

bardzo się kochają. Osobiście ćwiczyliśmy rysowanie pięknych 

uśmiechów na zajęciach Metody Dobrego Startu.  

W tym tygodniu obchodziliśmy 

też DIEŃ RODZINY PIECZONEGO 

ZIEMNIAKA. Bawiliśmy się razem 

z Krasnoludkami. Nasza przygoda 

zaczęła się od poznania historii 

ziemniaka /dowiedzieliśmy się, 

że ziemniaki przywędrowały do 

nas z innego kontynentu/. Następnie panie przygotowały do nas 

bardzo trudnego zadania – musieliśmy obrać nożem ugotowane 

ziemniaki, a w nagrodę mogliśmy je zjeść. Po takim pysznym posiłku 

ruszyliśmy do boju z W. Sherborne. Musieliśmy wytężyć nasze 

muskuły ponieważ woziliśmy worki z ziemniakami do piwnicy ??? – 

na kocykach. Kiedy już je dostarczyliśmy na miejsce musieliśmy je 

pięknie ustawić, niestety worki subtelnie się kołysały po czym zaczęły 

się przepychać. Wyjęliśmy więc kilka ziemniaków, ustawiliśmy się w 

rzędach i podawaliśmy je sobie rękami nad głową, pod nogami, z 

prawej i z lewej strony.  Całą zabawę zakończyliśmy robiąc 

„kartoflanego nosa”. 

 

 



Miesiąc zakończyliśmy 

zaskakującym spotkaniem. 

Wyruszyliśmy na spacer, który 

okazał się być spacerem z 

ogromną niespodzianką. Na 

parkingu czekała na nas 

ogromny tir, do którego każdy 

chętny Chochlik  mógł wsiąść. 

Spotkanie to zorganizowała Mama jednego z młodszych kolegów (z 

grupy Skrzaty). Wysłuchaliśmy bajki o bardzo pomocnych 

Krasnoludkach, Chochlikach i Skrzatach, które pomagają dostarczać 

lekarstwa. W bajce tej znaleźliśmy sporo wiadomości o zachowaniu 

bezpieczeństwa na drodze! Bardzo nam się podobała ta atrakcja! 

 

9.X.- uczestniczyliśmy w koncercie filharmonii. Zapoznaliśmy się z 

osobą J, S. Bacha oraz wysłuchaliśmy koncertu akordeonowego. 

Poznaliśmy jego budowę i dowiedzieliśmy się w jaki sposób na nim 

grać.  

 

 

 



Śpiewaliśmy piosenki  

„Jesienny bukiet” 

Lecą z drzewa liście złote i czerwone, 
promieniami słońca zdobione. 
Stanę pod jaworem, nazbieram je sobie,  
Kolorowy bukiet z nich zrobię. 
 
 
„Fikaj ący zuch” 
 
1. Gimnastykuj się codziennie. 
Zobacz jakie to przyjemne. 
Ref.: W zdrowym ciele, zdrowy zuch, 
            Pokaż, jaki z ciebie zuch. 
 
2. Raz przysiady, raz podskoki. 
Ręce w górę lub na boki. 
Ref.: W zdrowym… 
 
3. Mocne nogi, plecy proste. 
Raz fikołek, a raz mostek. 
Ref.: W zdrowym… 
  

„Kasztanowy      konik” 

1. Kasztanowy konik 
z zapałek nóżki ma, 

skacze, bieg, goni 

i śmieje się ha, ha! 

 

2. Kasztanowy ludzik 

tak samo brykać chciał, 

lecz nadążyć nie mógł 

- dwie nóżki tylko miał 

 

3.  Nie martw się koniku, 

będziemy bawić się, 

zaraz się zatrzymam 

I wskoczysz mi na grzbiet! 

 

„Stań ze mną w koło, będzie nam wesoło” 

Stań ze mną w koło  
będzie nam wesoło,  
stań ze mną w koło  
będzie nam wesoło.  
Zatańcz ze mną aha, ha  
i zaśpiewaj aha, ha.  
Zatańcz ze mną aha, ha  



i zaśpiewaj aha, ha.  
Podam ci rękę prawą,  
A tobie podam lewą  
A z tobą dalej będę tańcować.  

 

„Wiewiórka i myszka” 

1. Znalazła wiewiórka dwa orzeszki w lesie,  
czy zgadniecie dokąd teraz je zaniesie? 

Tra, la, la, tra, la, la,  

w dziupli swą spiżarnię ma. 

Tra, la, la, tra, la, la, 

Schowa tam orzeszki dwa. 

 

2. Mała polna myszka dwa ziarenka trzyma, 

Schrupie je ze smakiem, gdy nadejdzie zima. 

Tra, la, la, tra, la, la, 

w norce swą spiżarnię ma. 

Tra, la, la, tra, la, ,la, 

Schowa tam ziarenka dwa. 

 

 

„Kap, kap, kap” 

 

1. Jesień znowu, jak co roku, 

swój deszczowy refren gra. 

Strąca z chmurek deszczu krople  

I rozbija je o dach. 

 

Kap, kap, kap, 

chlapu, chlapu, chlap, 

kap, kap, kap, 

dzyń, dzyń.    /*2 

 

2. Lecą krople wprost na drzewa,  

już zmoczony każdy liść. 

Pies leniwie w domu ziewa  

I na spacer nie chce iść. 

 

 

 

 



 

 

PAŹDZIERNIK w grupie CHOCHLIKI 

Październik zaczęliśmy jedną z najbardziej ulubionych przez dzieci piosenek „Walking in 

the jungle”. Wcale nie baliśmy się żaby, małpki, tukana i tygrysa (no, tygrysa może 

trochę☺).   

 

Zachęcam do słuchania z dziećmi: kanał:   

„Walking in the jungle”  
(Counting to three. "We're not afraid." "Forward." "Back." "Stop." "Listen." Jungle animals 

(frog, monkey, toucan, tiger). Action verbs (walking, stomping, jumping, skipping). 

♫ Let's take a walk in the jungle. 

Walking in the jungle. Walking in the jungle.  

We're not afraid. We're not afraid.  

Walking in the jungle. Walking in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward.  

One step. Two steps. Three steps back.   

Stop. Listen. What's that? It's a frog! We're not afraid! 

Let's stomp. 

Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. 

Stomping in the jungle. Stomping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back.  

Stop. Listen. What's that? It's a monkey! We're not afraid! 



Let's jump. 

Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. 

Jumping in the jungle. Jumping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back.  

Stop. Listen. What's that? It's a toucan! We're not afraid! 

Let's skip. 

Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. 

Skipping in the jungle. Skipping in the jungle. We're not afraid. We're not afraid. 

One step. Two steps. Three steps forward. 

One step. Two steps. Three steps back.  
Stop. Listen. What's that? It's a tiger! RUN! ♫ 

Następnie wybraliśmy się na wycieczkę do ZOO, gdzie poznaliśmy zwierzęta, które tam 

mieszkają. Wszystkie Chochliki pięknie pokazywały w jaki sposób poruszają się dane 

zwierzęta. Proszę sprawdzić w domu (szczególnie Slither like snakes ☺) 

„Let’s go to the ZOO”  
"Let's go to the zoo!" Animals (elephants, kangaroos, monkeys, penguins, snakes, polar bears). 

Animal action verbs (stomp, jump, swing, waddle, slither, swim). 

♫ Stomp like elephants! 

Let's goto the zoo.  

And stomp like the elephants do.  

Let's go to the zoo. 

And stomp like the elephants do. 

Jump like kangaroos.  

Let's go to the zoo.  

And jump like the kangaroos do.  

Let's go to the zoo. 

And jump like the kangaroos do. 

Swing like monkeys.  

Let's go to the zoo. 

And swing like the monkeys do.  

Let's go to the zoo. 

And swing like the monkeys do. 

Waddle like penguins.  

Let's go to the zoo. 

And waddle like the penguins do.  

Let's go to the zoo. 

And waddle like the penguins do. 

Slither like snakes.  

Let's go to the zoo. 

And slither like the snakes do.  

Let's go to the zoo. 

And slither like the snakes do. 

Swim like polar bears.  

Let's go to the zoo. 

And swim like the polar bears do.  

Let's go to the zoo. 

And swim like the polar bears do. 

Let's go to the zoo. 

And dance like the animals do.  

Let's go to the zoo. 
And dance like the animals do. ♫

 

Kolejnym październikowym tematem na naszych lekcjach była rodzina (family).  

Potrafimy już powiedzieć, że to jest mama, tata, siostra, brat, dzidziuś, babcia i dziadek. 

Naszymi rodzinami w czasie lekcji były małe misie, sowy oraz małe paluszkowe pacynki.  

Słuchaliśmy historyjki o rodzinie sów (Family Story Cookie and Friends B) oraz 

poznaliśmy piosenki: 

 



„The finger family”  

Daddy finger, daddy finger, where are you?  

Here I am, here I am. How do you do? 

Mummy finger…   Brother finger… 

Sister finger… Baby finger… 

 

 

„Family song” (from Cookie & Friends B) 

One little owl sitting in a tree. 

Here comes brother. 

How many can you see? 

1.2 

Two little owls sitting in a tree. 

Here comes daddy. 

How many can you see? 

1,2,3 

 

Three little owls sitting in a tree. 

Here comes sister. 

How many can you see? 

1,2,3,4. 

Four little owls sitting in a tree. 

Here comes mummy. 

How many can you see? 

1,2,3,4,5.



W czasie październikowych lekcji angielskiego przypominaliśmy sobie także kolory, 

śpiewając piosenkę o tęczy („I can sing a rainbow”), nauczyliśmy się tez krótkiego rapu 

(Black and white / grey and brown). 

 

 

„I can sing a rainbow” 

Red and yellow and pink and green 

Purple and orange and blue. 

I can sing a rainbow, sing a rainbow,  

sing a rainbow too. 

Umiemy także policzyć do 10, a od końca do początku od 7 do 1 – trenowaliśmy liczenie 

przy piosenkach „Seven Steps” oraz „One potato, two potatoes”. 

„Seven Steps” (Counting 1-7) 

  

 

„One potato, two potatoes”. 

♫ One potato. Two potatoes. Three potatoes. Four! 

Five potatoes. Six potatoes. Seven potatoes. More! (Repeat 2x)♫ 

 

Jednym słowem: We like it! 

 

 

 


