
Grudzień   u 

Skrzatów 
Na początku grudnia postanowiliśmy spotkać się z naszymi ulubieńcami 

wśród zwierząt - czyli kotami. Rozmawialiśmy o kotach – o tych milusińskich, 

domowych leniuchach oraz o tych tajemniczych, dzikich kotach, które osobiście 

możemy zobaczyć w ZOO lub w programie przyrodniczym. Próbowaliśmy 

nazwać koty na ilustracjach i nie było to łatwe zadanie, bo znajdował się tam 

ryś, tygrys, czy lew i trochę. nas zdziwiło, że należą do kociej rodziny. Okazało 

się, że domowe koty to nie tylko te, szaro-bure popularne dachowce, ale również 

bardzo puszyste persy i śmieszne koty syjamskie.  Zastanawialiśmy się nad tym 

co łączy koty domowe i dzikie i stwierdziliśmy zgodnie, że zarówno pers, tygrys 

i nasz Mruczek są bardzo tajemnicze, chodzą własnymi ścieżkami, czasem są 

figlarne, a czasem bardzo leniwe. Żeby zapamiętać dobrze, że to jedna wielka 

kocia rodzina podpisywaliśmy ilustracje kartonikami, układając zdanie „To kot i 

to kot”. Rozpoznawaliśmy pierwszą głoskę w wyrazie „kot” , która 

zapoczątkowała nasze literowe zabawy. O „kocich drogach” poznaliśmy 

piosenkę, przy której próbowaliśmy naśladować charakterystyczne  zachowania 

dla kotów. Wesoło bawiliśmy się piłeczkami, próbując toczyć je po 

wyznaczonym torze, jak koty na płocie - próbowaliśmy przechodzić na różne 

sposoby, ćwicząc naszą równowagę. Ciekawe opowieści o kotach od razu 

wykorzystaliśmy w naszych zabawach, z 

każdego kąta sali dochodziło miauczenie lub 

wołanie o mleko ☺. 



Drugi tydzień grudnia 

rozpoczęliśmy od długo 

wyczekiwanej wizyty. Gość w 

czerwonej czapce nie zawiódł nas 

i przybył do nas również w tym 

roku. Zaprosiliśmy Mikołaja do 

wspólnej zabawy przy zimowych 

piosenkach, pokazaliśmy, że my 

również potrafimy jeździć 

zaprzęgami. Następnie usiedliśmy na dywanie i z wielkim zniecierpliwieniem 

czekaliśmy co nam Mikołaj powie. Pytał oczywiście o nasze zachowanie i choć 

dobrze wiemy, że czasami moglibyśmy być grzeczniejsi, to każdy z nas 

otrzymał prezent. Mikołaj w sposób szczególny wyróżnił  te Skrzaty, które 

swoim zachowaniem i staraniami zapracowały na największą liczbę 

prezencików w naszym „worku grzeczności”. Skrzaty, które odebrały 

dodatkowe upominki od Mikołaja to: Wiktoria G., Martynka, Victoria B., Antoś 

oraz Oskar. Mikołaj musiał chyba widzieć, że życzliwość dla kolegów czy 

sprzątanie zabawek (niekoniecznie po swojej 

zabawie), nie przychodzi tym dzieciom zbyt 

ciężko. Faktycznie chyba warto być grzecznym 

i może nie zawsze czeka na nas upominek, ale 

jakże miły jest prezent w postaci czyjegoś 

uśmiechu. Otrzymaliśmy również worek 

prezentów w postaci zabawek do naszej 

przedszkolnej sali. Z rumieńcami na policzkach 

pożegnaliśmy Mikołaja, który obiecał, że 

niektórych z nas odwiedzi jeszcze w domach, a 

na pewno przyjdzie do nas za rok. 



 W sali kolejno wyciągaliśmy z 

worka prezenty i z wielkimi emocjami 

oglądaliśmy nowe zabawki. Najwięcej 

radości sprawiły nam gry (szczególnie 

„Bystre oczko” oraz „Kto silniejszy?”), 

poza tym puzzle, pojemnik klocków, z 

których można tworzyć prawdziwy 

plac budowy, nowe pojazdy i lalka. 

Każdy znalazł coś dla siebie. Nagle po wielkich emocjach, w sali zapanowała 

dziwna cisza i w mniejszych lub większych grupkach rozpoczęliśmy wspaniałą 

zabawę, która jak zwykle trwała za krótko. O Mikołaju rozmawialiśmy przez 

kolejne dni, był on bohaterem kolorowanek, których brakujące elementy 

uzupełnialiśmy naklejkami. Próbowaliśmy odtworzyć portret Mikołaja i wyszło 

jak zwykle wspaniale. Niektórzy z nas tak się zapędzili, że nawet czerwony  

płaszcz przygotowali ☺. Przy okazji opowiadania o warsztacie Mikołaja, 

próbowaliśmy wymyślić imiona elfom, dzieliliśmy się naszymi pomysłami na 

temat ich przygód. Staraliśmy się mówić pełnymi zdaniami, jakbyśmy tworzyli 

własną bajkę – a wyobraźnie to my mamy!!! Elfy towarzyszyły nam w 

zabawach  z liczbą 7, którą próbowaliśmy odszukać wśród usłyszanych 

dźwięków. W końcu liczba siedem pokazała nam się od prawdziwie magicznej 

strony.  

Kiedy ochłonęliśmy nieco po tematyce 

Mikołajowej, zabraliśmy się za 

przygotowywania świąteczne. Słyszeliśmy, jak 

dorośli czasem na ten natłok obowiązków 

narzekają, ale nam ten przedświąteczny ruch 

bardzo się spodobał. Rozpoczęliśmy od ubierania choinki. Do zadania tego 

zostało tylko męskie grono. Najpierw z wielką ciekawością zatopiliśmy ręce w 



pudłach z bańkami, później z niezwykłymi 

humorami zawieszaliśmy ozdoby na choince. 

Najbardziej podobało nam się, kiedy 

mogliśmy zgasić światło i krążyliśmy wokół 

mieniącej się, oświetlonej czerwonymi 

lampkami choinki. Przez kolejne dni sami 

wykonywaliśmy ozdoby choinkowe. Kolorowe aniołki, bańki czy pajacyki 

wypychaliśmy z tekturek. Wycinaliśmy elementy z kolorowego papieru i 

sklejaliśmy kolorowe ozdoby. Ogromną przyjemność sprawiły nam 

przygotowywanie ciasteczek. Na 

elektronicznej wadze ważyliśmy mąkę, 

liczyliśmy dokładnie liczbę łyżek 

potrzebnych składników. Mieszanie, 

ugniatanie, a później wykrawanie foremkami 

różnych kształtów pochłonęło nas bez reszty. 

Przy ciasteczkach, które musieliśmy piec w 

piekarniku był drobny kłopot, po podjadać mogliśmy tylko orzeszki. Ale smak 

ciastek, które nie wymagały pieczenia, sprawdzaliśmy przez cały czas 

tworzenia. Aż dziwne, że jakieś zostały 

Przygotowywaliśmy się również do przedświątecznego spotkania z 

rodzicami. Uczyliśmy się wierszyków i piosenek na nasze przedstawienie. Cały 

kłopot polegał na tym, że jak to w okresie zimowym przeziębienia nie 

oszczędzają nawet najlepszych aktorów. W 

sam dzień Jasełek rozchorował się Krzyś, 

który miał grac rolę Józefa. Na szczęście parę 

minut przed wejściem na salę dotarł Arturek, 

(również po długiej nieobecności), który 

bardzo zaskoczony, ale chętnie zastąpił 



kolegę. Po przedstawieniu i podzieleniu się opłatkiem, wręczyliśmy rodzicom 

upominki przygotowane specjalnie na tę okazję. Pod choinką również na nas 

czekały prezenciki. Zrobiło się bardzo świątecznie, a z ciasteczkami,  które 

zostały  po tym spotkaniu rozprawiliśmy się niezwykle szybko.  

Dzień później nadal w naszym 

przedszkolu było śpiewająco i 

świątecznie, a to za sprawą gości z 

filharmonii. Zdziwiliśmy się, że tym 

razem nie zobaczyliśmy żadnego 

instrumentu, ale otrzymaliśmy 

zaproszenie do wspólnego kolędowania. 

Pani Ela śpiewała nam kolędy i 

pastorałki , które już poznaliśmy, ale 

również takie, które słyszeliśmy pierwszy raz. My również pochwaliliśmy się 

śpiewając „Zostań Jezu mym braciszkiem”. Dowiedzieliśmy się, że pani Ewa 

śpiewa głosem, który nazywa się sopran. Tą trudna nazwę za pierwszym razem 

zapamiętał tylko Antoś, który w nagrodę mógł pokolorować kolejny element na 

naszej muzycznej planszy. Poznaliśmy również nową piosenkę o nutkach i to 

nie tych skaczących z walizką, tylko o nutkach, które chowają się w różnych 

wyrazach, np. „re” jak rechot, „mi” jak miś czy „la” jak lala. Ciekawe jaka 

niespodzianka czeka nas podczas styczniowego 

koncertu??? 

Wyjątkowa atmosfera panowała również 

podczas zabawy urodzinowej. Ku naszemu 

zaskoczeniu były to podwójne urodzinki. 4 latka 

skończyła Katia, a Antoś skończył 5 lat. Na torcie 

pojawiły się 3 świeczki – jedna była bardzo 

wystrzałowa!!! Solenizantom dwukrotnie 



zaśpiewaliśmy „Sto lat”, składając każdemu z osobna życzenia. Zajadając 

pyszny torcik, zastanawialiśmy się ile świeczek pojawiłoby się na torcie, gdyby 

zamiast liczb były pojedyncze świeczki. Okazało się, że 9, a tyle lat to będziemy 

mieć dopiero w szkole… Daleka droga! Kolejny raz zwróciliśmy uwagę na to, 

że Katia i Antoś siedzą w jesiennym wagoniku, a przecież za oknami leży 

śnieg?! Dziwne!  

 

 

 

 

 

 

 

Pani Zima postarała się o to, abyśmy mogli wybawić się na śniegu. Jazdy 

na sankach i jabłuszkach sprawiły nam mnóstwo radości. Obserwowaliśmy 

troszkę jak ten śnieg się zmienia, czasem jest bielutki i puszysty, innym razem 

twardy i nieprzyjemny,  czasem świetnie ulepimy z niego kulkę, a innym razem 

przesypuje się między palcami.  

Ostatnie dni grudnia były bardzo dziwne dla tych Skrzatów, które 

chodziły do przedszkola. Było nas malutko… bardzo malutko. Ale nawet trójka 

Skrzatów potrafi nieźle rozbawić panią!  

W Nowym Roku wszystkim DZIECIOM i RODZICOM życzymy, 

mnóstwo radości i spełnienia wszystkich marzeń! 

 



ŚPIEWALI ŚMY PIOSENKI: 

Hojka 

Hojka, hojka zielyni się trowka, zielyni się trowka 
Siedzom sobie pastuszkowie jedzom kasze z gorka /2x 
 
Przyszeł ku nim anioł i tak im powiedzioł 
Że się Jezusek narodził coby każdy wiedzioł /2x 
 
Łoni się go zlynkli na kolana klynkli 
Wsiycki łyżki i ważyszki wypadły im z rynki /2x 
 
Wypadły im z rynki jak się dowiedzieli 
I z darami do Betlejym wsiyscy pobierzeli /2x 

 

 

Gore gwiazda Jezusowi 
 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku,  
Józef z Panną asystują przy boku, przy boku:  

Hejże ino dyny dyna,  
Narodził się Bóg dziecina  
w Betlejem, w Betlejem.  

 
Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli,  

Wkoło szopę o północy oblegli, oblegli. .  
 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy  

których oni nie słyszeli jak żywi  
 

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła,  
Nam wesele i pociecha stąd miła, stąd miła. 

 

 



Zostań Jezu  

Zostań Jezu mym braciszkiem, 

podzielę się z Tobą wszystkim. 

Dam Ci moje klocki lego, 

dam Ci misia pluszowego.  2 razy 

            Będę Cię na rączkach nosił, 

            nie daj się Jezuniu prosić . 

            W mym łóżeczku miejsce zrobię, 

            będziesz pięknie sypiał sobie.  2 razy 

Dam zabawki, dam słodycze, 

babcię, dziadka Ci pożyczę. 

Podzielę się mamą, tatą, 

bądź braciszkiem moim za to.    2 razy 

 

Cichutko dookoła 
 

Cichutko dookoła, sza małe dziecię śpi. 
Nikt tutaj niech nie woła, bo tatuś mu się śni 

 
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń dzwoneczku 

Ćwir, ćwir ptaszyno ma, 
Gru, gru, gru gołąbeczku 

Sza śpij dziecino ma. 
 

Baranki pojękują, tak mocno dzisiaj śpią 
Pastuszki pochrapują, o bożym Dziecku śni a 

 
Śpij nocka granatowa, zaspane gwiazdki lśnią 

Księżyc się dawno schował, aniołki nawet śpią. 
 

 
 
 



 

Do, Re, Mi 

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 lala do poduszki 

Si – sikorek choćby sto 

I wracamy znów do DO! 

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, DO! 

Idzie zima 

Idzie zima, pani zima, 

Nic jej chyba nie zatrzyma.  

Białym śniegiem sypie wkoło,  

Żeby było nam wesoło. 

 Hu, hu, ha. Hu, hu, ha.  

 Śnieżnych zabaw nadszedł czas. x2 

Idzie zima, pani zima, 

Mroźnym lodem rzeki ścina. 

Drzewa i dachy maluje, 

Białej farby nie żałuje.  

Hu, hu, ha. Hu, hu, ha… 



ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW 

 

 

W grudniowe zimne dni wędrowaliśmy naszą wyobraźnią do bardzo odległego 
miejsca -  miejsca, gdzie przez cały rok jest bardzo gorąco, parno i gdzie bujnie 
rosną piękne rośliny oraz żyją kolorowe ale i często niebezpieczne zwierzęta. 
Czy wiecie co to za miejsce?  

Lulu przyniosła w swojej kieszeni zwierzęta, które żyją w tym miejscu, czyli 
dżungli - poznaliśmy nazwy zwierząt takich jak: krokodyl, papuga, małpa, wąż, 
tygrys i lew. W piosence „Jungle animals” naśladowaliśmy odgłosy tych 
zwierząt – była to świetna zabawa, szczególnie gdy dzieliliśmy się na grupy i 
każda grupa naśladowała inne zwierzątko. 

Był też czas na historyjkę, którą chętnie wysłuchaliśmy, a gdy dobrze ją już 
poznaliśmy, zamienialiśmy się w małych aktorów.  

Patrząc przez okno Cookiego na fragmenty zwierząt zgadywaliśmy, jakie 
zwierzątko widzimy. Cookie powiedział, ze jesteśmy bardzo spostrzegawczy, bo 
od razu odgadliśmy, że właścicielem tak dużych zębów jest krokodyl, tak 
kolorowe pióra ma papuga, a długi brązowy ogonek należy do małpki. 

Przed Świętami Bożego Narodzenia śpiewaliśmy kolędy, które poznaliśmy w 
zeszłym roku oraz nauczyliśmy się nowej piosenki- o Mikołaju, który jedzie na 
saniach ciągniętych przez renifery – dzieci do niego machają i pozdrawiają go a 
on również się z nimi wita i pokazuje co niesie na plecach – worek pełny 
prezentów.   

 

 



NEW WORDS: 

Jungle animals: crocodile, parrot, monkey, snake, tiger, lion 

Father Christmas (Santa Claus), Christmas tree, card, star, snow 

 

PASSIVE:  

A crocodile goes like this… 

On Christmas day in the morning, open our presents, sleigh, sack, morning 

NEW SONGS: 

Jungle animals song 

Father Christmas song 

Story B5 

 


