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U  

ELFÓW 
 

 Nowy miesiąc rozpoczęliśmy 
niecierpliwym oczekiwaniem na 
spotkanie ze Świętym Mikołajem – 
podczas zajęć metodą Edukacji Przez Ruch 
wykonaliśmy nawet jego podobizny, używając do tego kolorowego papieru, 
pasteli, kleju i szarego papieru, a wszystko to przy wesołej, skocznej 
muzyce zespołu Carrantouhill. Efekt naszej twórczości można było 
podziwiać później w szatni:) Nie była to zresztą jedyna nasza praca 
wykonana wyżej wymienioną metodą – na kolejnych zajęciach wykonaliśmy 
zimowy krajobraz, który bardzo nas zachwycił, dlatego wisi na honorowym 
miejscu w naszej sali – nad fortepianem:) 
Następnie chcąc zrobić niespodziankę naszemu Świętemu wykonaliśmy dla 
Niego prezent – rysowaliśmy jego portret lub prezent dla niego. Podczas 

wizyty Mikołaj był bardzo mile 
zaskoczony ową niespodzianką☺ Ale 
po kolei. Kiedy nadszedł 6 grudnia 
wszystkie Elfy jak zaczarowane 
zachowywały się cały dzień bardzo 
grzecznie. Razem z Panią omówiły 
znaczenie tego dnia i sposoby 
obdarowywania bliskich oraz 
możliwości jeżeli chodzi o sam 
prezent – nie musi to być zabawka, 
a może po prostu dobre zachowanie 
czy pomoc udzielona innym. 
Następnie pieczołowicie 
uprzątnęliśmy wszystkie zabawki i 
w niecierpliwym oczekiwaniu 
wykonaliśmy mały prezencik dla 



Mikołaja – właśnie pracę plastyczną. Przygotowaliśmy też dla Niego 
poczęstunek: owoce i cukierki. Pobawiliśmy się wspólnie i nagle 
usłyszeliśmy dzwonki☺ Zaprosiliśmy do Sali Krasnalki, równie niecierpliwie 
oczekujące na Świętego, i nasłuchiwaliśmy… I wreszcie przyszedł – 
pobawił się z nami, obdarował pięknymi prezentami dla całej grupy i dla 
każdego dziecka z osobna. I doskonale wiedział, które dzieci są 
najgrzeczniejszymi w grupie, a które muszę się postarać i zapomnieć o 

biciu kolegów czy dokuczaniu słownym. Uroczyście Mu to obiecaliśmy☺ i 
staramy się tego słowa dotrzymać. Wszystkie dzieci zaś na odchodne 
mówiły Mikołajowi: ŚWIĘTY MIKOŁAJU, WRÓĆ DO NAS PRĘDKO!:) 
          I wrócił – za tydzień. To znaczy nie do końca do nas, ponieważ 
łączyliśmy się z Nim przy pomocy specjalnego programu – Skype. 
Przypomnieliśmy sobie historię Jego życia, obejrzeliśmy Jego stroje, 
które bardzo się zmieniły na przestrzeni wielu lat i w różnych krajach. 
Dowiedzieliśmy się również, że jest różnie nazywany przez naszych 

sąsiadów (np.: Dziadkiem 
Mrozem), a we Włoszech 
prezenty pomaga Mu roznieść 
raczej zła na co dzień 
czarownica. Przerwach 
pomiędzy rozmowami z 
Mikołajem robiliśmy 
ciasteczka – pierniczki. 
Wpierw wycinaliśmy 
pożądane przez nas kształty 



foremkami w cieście, następnie po upieczeniu dekorowaliśmy. Trochę 
różnego rodzaju posypek oraz lukru szczerza mówiąc trafiło wprost do 
naszej buzi, ale zabawa była świetna, a i wypieki się udały. Żegnając z 
żalem Mikołaja, przywitaliśmy za jakiś czas kolejnych gości w naszym 
przedszkolu – z Filharmonii. Tym razem mieliśmy okazję wysłuchać 
pięknego koncertu i sami pośpiewać przy akompaniamencie fortepianu 
kolędy. To było piękne spotkanie, gdzie poznaliśmy skalę możliwości 
ludzkiego głosu.  
          Kiedy emocje związane z wizytą Świętego Mikołaja nieco opadły, 
rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do tradycyjnej już wigilijki, na 
którą zaprosiliśmy naszych Rodziców. Każdy Elf przygotował piękną 
kartkę świąteczną z życzeniami, a także w pocie czoła doskonalił kroki do 
tańca „Waka waka” oraz gimnastykował swoje dłonie, by jak najlepiej 
spisały się podczas przedstawienia „Pudełkowy teatrzyk”, który poprzez 
aktywne słuchanie muzyki traktował o wieczerzy wigilijnej:)  
Kiedy nadszedł dzień naszej grupowej wigilijki, z wrażenia ledwie 
mogliśmy usiedzieć podczas zajęć porannych; na szczęście czas szybko 
nam minął na 
ostatnich 
próbach i 
wkrótce po 
podwieczorku 
cieszyliśmy 
się z 
obecności 
naszych 
Rodziców w 
sali. Pani 
Magda pięknie 
wszystkich 
przywitała, po 
czym oddała 
nam głos – 
rozpoczęliśmy piosenką w języku angielskim, a następnie zaśpiewaliśmy po 
polsku przepiękne pastorałki, przy wirtuozerskim akompaniamencie pana 
Andrzeja. Później z zaaferowanym minami przedstawiliśmy nasz teatrzyk 
za pomocą pudełek, po czym złożyliśmy serdeczne życzenia Rodzicom, 



łamiąc się opłatkiem.  
Dalsza część spotkania toczyła się pod znakiem działalności plastycznej, 
kiedy to wspólnie z bliskimi wykonywaliśmy przestrzenną choinkę. 
Następnie brawurowo zatańczyliśmy „Waka waka”, zbierając same 
pochlebne recenzje:) 
Po występie zasiedliśmy do wspólnego stołu, częstując się smakołykami, a 
to świąteczne spotkanie zakończyliśmy śpiewaniem kolęd przy wtórze 
fortepianu. W tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy Kochanym 
Rodzicom za udział w tym wydarzeniu oraz za przygotowanie nam 
odpowiednich strojów na tę okoliczność:)  I chcemy złożyć życzenia na ten 
Nowy 2013 Rok, by obfitował w same szczęśliwe dni i spełnione 

osobiste zamierzenia!!! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznaliśmy piosenki: 
 

„Zimowa piosenka” 
 

1. W czarodziejską pewną noc  
napadało śniegu moc. 

 
Ref.: /Wszędzie biało/x2 
cały świat zaczarowało. 

 
2. Po ulicach chodzi mróz; 

włóż czapeczkę, szalik włóż. 
 

Ref.: /Wszędzie biało/x2 
cały... 

 
3. Tylko mrozik, mówię wam, 

pomalował buzie nam. 
 

Ref.: /Wszędzie biało/x2 
cały... 

 
4. Włożył biały kożuch śnieg; 

sośnie czapkę uszył śnieg. 
 

2. Ref.: /Wszędzie biało/x2 
cały...  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piosenka o Mikołaju 
 

1. Jestem już stary, mam siwą brodę, 
lecz w grudniu dzieci odwiedzić mogę. 

 

Ref.: /Jestem zmarznięty, lecz uśmiechnięty, 
bo niosę dzieciom śliczne prezenty./x2 

 

2. W srebrzystych saniach długo jechałem, 
Królowej Śniegu pałac widziałem. 

 

Ref.: /Jestem zmarznięty, lecz uśmiechnięty, 
bo niosę dzieciom śliczne prezenty./x2 

 

3. Usiądę zaraz obok choinki, 
chodźcie tu, do mnie, chłopcy, dziewczynki. 

 

Ref.: /Jestem zmarznięty, lecz uśmiechnięty, 
bo niosę dzieciom śliczne prezenty./x2 

 
 

„Zagraj Dziecku kołysankę” 
 

1. Za kominem świerszczyk spał, 
całą zimę przespać chciał. 

Obudziła go nowina: 
- Urodziła się Dziecina, 

kto jej będzie grał? 
 

Ref.: Zagraj Dziecku najpiękniejszą kołysankę; 
kołysankę o zielonym, ciepłym dniu. 

Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 
kołysankę – usypiankę graj do snu.  



 
2. Koło żłobka świerszczyk stał, 
na zielonych skrzypkach grał. 
Aż do Dziecka sen przywołał, 

sen pachnący jak te zioła, 
Dziecku w żłobku dał. 

 
Ref.: Zagrał Dziecku najpiękniejszą kołysankę; 

kołysankę o zielonym, ciepłym dniu. 
Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem, 

kołysankę – usypiankę grał do snu.  

 
 

„Kołysanka” 
1. Zima długa, gwiazdka mruga, 

a w szopie pod lasem, 
we żłóbeczku, na sianeczku, 

śpi mały bobasek. 
Luli laj, luli laj, luli luli laj. 
Luli laj, luli laj, luli luli laj. 

 
2. Dwa aniołki skrzydełkami 

Dziecię otulają, 
pastuszkowie na fujarkach 

kołysankę grają. 
Luli laj, luli laj, luli luli laj. 
Luli laj, luli laj, luli luli laj. 

 
 
 
 



Poznaliśmy wiersze: 
 
 

Martusia gra jak z nut! 
Martusia pięknie gra! 

Niech Marta zagra dziś! 
Niech Marta koncert da! 

 
 

 
 

 
 
 

Ile igieł jest na sośnie?  
Tyle, ile na niej rośnie. 

Ile igieł na jodełce? 
Chcesz, to policz po igiełce.     

 
 
 
 
 

 
 
 ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW 

 
W grudniu na naszych zajęciach mieliśmy ucztę. Częstowaliśmy się nawzajem 

lodami, cukierkami, winogronem, czekoladką i sokiem. Zazwyczaj każdemu z nas 
wszystko smakowało ale były również  osoby, które odmawiały poczęstunku, 
ponieważ nie lubiły pewnych smakołyków.  

Grudzień to również miesiąc, w którym mogliśmy posłuchać nowej historyjki 
obrazkowej. Historia dotyczyła naszego książkowego misia, który obchodził swoje 
trzecie urodziny. Miś zaprosił wszystkich swoich przyjaciół na swoje urodziny a 
następnie witał ich i dziękował za prezenty.  

Po miłym akcencie urodzinowym przeszliśmy do jeszcze bardziej miłego 
tematu. Naszą uwagę tym razem skupiliśmy wokół tematu Świąt Bożego Narodzenia. 
Poznaliśmy nazwy ozdób choinkowych, mogliśmy się nauczyć piosenki o Mikołaju 
oraz zaśpiewać świąteczny przebój „Merry Christmas” 



NEW WORDS: 
Grapes, ice cream, juice, cake, sweets, chocolate; 
Candles, snowman, balls, decorations, presents, a Christmas tree, Santa Claus 
NEW EXPRESSIONS: 
Have some juice? 
Thank you, I like/love juice! 
Merry Christmas Ola! 
 
NEW SONGS: 
 
Oh! You better watch out,  
you better not cry,  
you better not pout,  
I′m telling you why:  
Santa Claus is coming to town!  
 
He′s making a list,  
He′s checking it twice,  
He’s gonna find out who′s naughty or nice.  
Santa Claus is coming to town! 
 


