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   Grudzień u Elfów 
 

          Och, co to był za czas !!! Pełen wrażeń, miłych i oczekiwanych       

z wielką niecierpliwością wizyt, które dały nam ogrom radości. 

Zacznijmy od tej, która miała miejsce szóstego grudnia. Oczywiście 

mowa o spotkaniu ze Świętym Mikołajem. Już od rana dzieci 

nasłuchiwały dzwoneczków zwiastujących przyjście Świętego 

Mikołaja. Elfiki z wielką gorliwością zjadły śniadanie, by następnie 

uprzątnąć salę. Zaprosiliśmy do siebie Skrzaciki i umililiśmy czekanie 
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na Mikołaja zabawami. Niemniej nie zmniejszyło to naszego 

zdenerwowania – czy Święty nie zgubił drogi? Czy w ogóle o nas 

pamięta? Już dawno powinien być – krzyczały dzieci jedno przez 

drugie. I wreszcie usłyszeliśmy upragniony dźwięk dzwonków i 

zobaczyliśmy Mikołaja. Jaki On wielki! A jakie worki ogromne niesie! 

Zaprosiliśmy naszego gościa na  specjalnie przygotowane dla niego 

miejsce i czekaliśmy co nam powie… czy nas pochwali za zachowanie? 

                    

Okazało się, że tak! Dzieci, które otrzymały najwięcej prezencików na 

tablicy zachowania dostały od Mikołaja specjalne aniołki. A potem 

wykonaliśmy piosenki oraz powiedzieliśmy specjalnie dla Niego 

przygotowane wiersze, które Mikołajowi przypadły do gustu☺  Nie dało 

się jednak ukryć, że Elfiki wiedzione ciekawością wprost wierciły się 

na dywanie co też Święty Mikołaj  przyniósł. A On obdarował Elfiki 

kilkunastoma nowymi zabawkami, o które prosił dbać oraz 

specjalnymi paczkami dla każdego dziecka, gdzie znalazły się słodycze 

oraz owoce. Z łezką w oku pożegnaliśmy Mikołaja, po czym pani Kasia 

pozwoliła nam poczęstować się jedną słodką rzeczą z paczki. A potem 

– wciąż oglądaliśmy nowe zabawki! Uroczyście obiecaliśmy sobie o nie 
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dbać, wybraliśmy dla nich specjalne miejsca – kilka pudełek z 

puzzlami złożyliśmy w kąciku z układankami, nowe auta, żaglówki, 

klocki, lalki również znalazły swoje miejsce w kącikach. Nie mogliśmy 

się nimi nacieszyć! Także następnego dnia od ranka Elfiki ruszyły 

wprost po nowe zabawki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoo z klocków czy też układankę „Sokole oko”: 
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          Tego samego dnia wykonaliśmy nietypową choinkę, bo złożoną 

z płyt CD. Wpierw każdy z Elfików wykonał swoje świąteczne ciasto – 

ozdobił je plasteliną (która zastąpiła w naszej wyobraźni kolorowy 

lukier) i nakleiliśmy makaronowe gwiazdki. Następnie złożyliśmy je w 

choinkę i zawiesiliśmy na drzwiach.  

 

          W kolejnych grudniowych dniach pieczołowicie 

przygotowywaliśmy się do kolejnego wydarzenia – wigilijki z 

naszymi bliskimi. Żeby godnie przyjąć naszych gości 

postanowiliśmy przygotować małe „co nieco”. Od razu zabraliśmy 

się do pracy. Rankiem obserwowaliśmy jak rośnie rozczyn z 

drożdży, pieczołowicie odmierzyliśmy składniki ciasta, a następnie 

pod okiem pani siekaliśmy je nożem, na koniec poszły w ruch 

nasze rączki i już ciasto było gotowe. Po śniadaniu, gdy ciasto 

odpoczęło sobie w lodówce formowaliśmy z niego maleńkie rogaliki. 

Mamy nadzieję, że będą smakowały naszym gościom, bo zapach 

pieczonych ciasteczek opanował całą kamienicę wprowadzając 

wszystkich w świąteczny nastrój. Bardzo spodobała nam się ta 
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zabawa w kuchcików i następnego dnia przygotowaliśmy następne 

ciasteczka obsypane kokosem o śmiesznej nazwie  „Kudłaczki”.    Z 

tej okazji również przygotowaliśmy krótki program, w którym 

chcieliśmy pochwalić się naszymi umiejętnościami językowymi. 

Ćwiczyliśmy go przez kilka dni chcąc mieć pewność, że 

przedstawimy go rodzicom bez 

żadnych błędów.  Wykonaliśmy 

również kartki z życzeniami dla 

naszych bliskich – zabawa z 

brokatem ucieszyła wszystkie 

dzieci. Jak również z białą farbą 

– część dzieci miała burzę 

śnieżną na swoich kartkach, zaś druga część śnieżynki.   

          No i nadszedł dzień wigilijki – 15 grudnia. Przygotowaliśmy 

naszą salę, wyłożyliśmy na stoły upieczone przez nas ciasteczka, 

elegancko się ubraliśmy i troszkę stremowani zaprezentowaliśmy 

nasz program – taniec z dzwoneczkami, piosenki i wiersze. 

Następnie złożyliśmy życzenia naszym rodzicom – zdrowia               

i szczęścia, dużych aut i uśmiechu na twarzy – i połamaliśmy się 



 6 

opłatkiem. Po poczęstunku wyruszyliśmy na dywan, gdzie 

wykonaliśmy ozdoby choinkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          W kolejnym grudniowym tygodniu opowiadaliśmy sobie o 

upragnionych prezentach, które mamy nadzieje dostać oraz                 

o choinkach, jakie mieliśmy w domu. Niektóre dzieci chwaliły się, że 

mają dwie lub nawet trzy choinki ubrane w kolorowe bombki, 

przybrane lampkami i łańcuchami, a nawet słodyczami. My również 

wystroiliśmy przepiękną choinkę w naszej sali – zawieszając na niej 

różnokolorowe lampki, czerwone i srebrne, niebieskozielone bombki, 

złoty łańcuch oraz kolorowe jabłuszka. W kolejnych dniach 

wykonaliśmy papierowy łańcuch z kolorowych pasków papieru, który 

zawiesiliśmy na  najniższych gałęziach drzewka.      

          Podczas kolejnych zajęć Metodą Dobrego Startu śpiewaliśmy 

piosenkę o „Choinkowych bombkach”. Każde z nas wybrało najpierw 

jedną żółtą bombkę a następnie dwie w tym samym kolorze. To było 

trudne zadanie, ale żaden Elf się nie pomylił. Co więcej potrafiliśmy 

bez trudu je policzyć i wszystkim Elfikom zgodnie wyszło, że dwa           

i jeden to razem trzy. Nasze bombki posłużyły nam do wystukiwania 

metrum trójdzielnego. Ale najciekawszą zabawą było wodzenie po 

wyklejonych na papierze bombkach. Jedne były mięciutkie, inne 
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chropowate lub gładkie a wszystkie mieniły się kolorami i lśniły 

brokatem. Nie dziw, że nasze paluszki szybko zapamiętały kształt 

bombek i pięknie odtworzyły go na kartach pracy. 

          Pogoda była dla nas szczególnie 

łaskawa, dzięki czemu niemalże 

codziennie wychodziliśmy pobawić się 

na śniegu, pozjeżdżać na sankach, 

ulepić bałwana …  

Poczyniliśmy również postępy w sferze 

umiejętności matematycznych – 

potrafimy określić położenie 

przedmiotów w przestrzeni używając określeń: na, pod, za, obok;      

4-latki – przed sobą, za sobą. Wykonaliśmy również ciekawe prace 

plastyczne, które zawiesiliśmy na drzwiach w naszej sali. Na kartkach 

czarnego papieru narysowaliśmy białą kredą bałwanka (wg wzoru)      

i nakleiliśmy śnieg, którym stał się jasnoniebieski brokat. Wojciech 

narysował swojemu bałwankowi kapelusz, Anetka zrobiła długi nos, 

zaś Fabianek wesołą minkę. Małgosia wraz z Judytką dorysowały 

guziki, a Staś dodał bałwankowi długą miotłę. Wszystkie bałwanki 

wyszły pięknie i wcale się nie topią.  

          W ostatnim tygodniu grudnia panowała w przedszkolu bardzo 

kameralna atmosfera – nie tylko ze względu na trwające Święta, ale 

również z powodu nielicznego grona dzieci. Nie przeszkodziło nam to 

jednak bliżej zapoznać się z zimową aurą. Często wychodziliśmy na 

spacery oraz bawiliśmy się śniegiem. Doskonale opanowaliśmy 

umiejętność zjeżdżania na saneczkach. W przedszkolu 

przypominaliśmy sobie nasze ulubione zabawy oraz wymyślaliśmy 

nowe. Oczywiście opowiedzieliśmy sobie o naszych prezentach, które 
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znaleźliśmy pod choinką. Czekamy już na styczniowe atrakcje i na 

spotkanie z Babciami oraz Dziadkami!!! 
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Poznane przez nas piosenki oraz wiersze: 

 

„Sanna”                                    

Zima, zima, zima                       

 pada, pada śnieg.                       

 Jadę, jadę w świat sankami         

 sanki dzwonią dzwoneczkami    

 Dzyń, dzyń, dzyń.......               

 

 

„Idzie Mikołaj” 

 

Za oknami zimno, za oknami mróz 

Pod balkonem stoi Mikołaja wóz 

Kiedy przyjdzie tu (2x) 

Kiedy prezent mi przyniesie ?  

Ref.: Człap, człap, człap, człap idzie już 

Święty Mikołaj jest tuż, tuż 

La, la,.............................. 

Święty Mikołaj coś każdemu da. 

 

 

“Christmas tree” 

 

Christmas tree, 

Christmas tree 

Our beautiful Christmas tree 

Christmas tree, 

Christmas tree 

Where a little angel lives. 
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“We wish you a merry Christmas” 

 

We wish you a merry Christmas x3 

And a happy New Year 

 

 

"Co to za Mikołaj" 
 

I. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem, 
 

bo gdzieś zgubił saneczki w taką złą pogodę. 
 

 
ref.: Hu Hu ha tra la la 

 
co to za Mikołaj /x2 

 
 

II. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku 
 

a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku. 
 
 
 
 
 
 

„Śnieżne lego” 

 

I.W mroźny, śnieżny poranek, spadł mi z nieba bałwanek. 

Powiem to jaśniej, prościej, spadł w częściach, nie w całości. 

Ref.: płatki lego, płatki lego śniegowe.  

Lepić wszystko, lepić wszystko gotowe. x2  
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„Choinka” 

M. Majchrzak 

 

Jak najjaśniej świeć choinko 

małym córkom,  

małym synkom, 

dużym tatom,  

mamom bliskim. 

Świeć choinko, świeć nam wszystkim  

 

 

 

 

 

 

 

„Betlejem” 

 

Dawno temu, przed wiekami 

w małej wiosce Betlejem. 

Cud się zdarzył nad cudami 

zszedł na ziemię mały Bóg. 

Trzej królowie przyjechali, 

by dzieciątku oddać hołd 

otoczyli żłobek w krąg. 

Wszyscy się cieszyli, aniołkowie, 

pastuszkowie. 
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Dziecię utulili śpiewem swym do snu. 

 

 

 

„Choinkowe bombki” 

 

Bim, bim, bim. Bom, bom bom. 

Kolorami bombki lśnią. 

Bim, bim, bim. Bam. Bam. Bam. 

Kolorowe bombki mam 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wesołe nutki” 

 

„Do” jak domek cały w bzach. 

„Re” jak rechot w stawie żab. 

„Mi” jak miłość albo miś. 

„Fa” jesteście fajni dziś. 

„Sol” jak solone paluszki. 

„La” jak lalka do poduszki. 

„Si” sikorek choćby sto. 

i wracamy znów na „Do”. 
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 ANGIELSKI W GRUPIE ELFÓW  
 
W grudniu kontynuowaliśmy zabawy z FOOD. Tak jak Lulu, Cookie i 
Densel my również postanowiliśmy upiec ciasto - każdy z nas zrobił 
swoje ciasto, dobierając składniki wedle swojego upodobania. 
Bawiliśmy się też w inne gry i zabawy, m.in. w Chinese whispers 
(głuchy telefon) – bardzo cichutko szeptaliśmy do uszek słówka 
związane z jedzeniem; rysowaliśmy na talerzu naszą ulubioną 
potrawę; przyporządkowywaliśmy słówka do odpowiednich kopert.  
W połowie grudnia, jako że zbliżały się Święta, przypomnieliśmy sobie 
piosenki – kolędy poznane w ubiegłym roku oraz nauczyliśmy się 
nowej – Here we go round the Christmas tree. Graliśmy w świąteczne 
gry i zabawy (np. liczyliśmy prezenty pod choinką i zgadywaliśmy jaki 
prezent kryje się pod danym numerkiem).   
 
NEW WORDS: 
Food: chocolate, ice-cream, cake, apples, bananas, fish 
Christmas tree, present, Santa Claus, Merry Christmas! 
 
 
NEW SONGS/CHANTS: 
Food chant 
Story A6 
Christmas song 
 


