
 

 Nareszcie nadszedł grudzień – miesiąc bardzo przez nas wyczekiwany, bo wypełniony 

najróżniejszymi atrakcjami. Mimo, że nie był to typowy miesiąc zimowy, bo śniegu było 

więcej w naszych piosenkach niż na górce, ale na szczęście udało nam się kilka razy poszaleć 

na sankach. W pełni przygotowani, szczelnie opatuleni szalikami wybraliśmy się na górkę. 

Sanki i kolorowe jabłuszka do zjeżdżania zapewniły nam świetną zabawę. Poza tym 

próbowaliśmy celować śnieżkami do drzewa, sprawdzając komu z nas uda się dorzucić 

śnieżkę jak najwyżej, chodziliśmy po śladach oraz robiliśmy orła na śniegu. Niestety śnieg nie 

lepił się zbyt dobrze, dlatego zrobienie bałwanka mimo wielkich starań było niemożliwe.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Na początku grudnia przygotowywaliśmy się do wizyty 

Mikołaja. Emocje związane z przybyciem wyczekiwanego gościa 

były olbrzymie. Już w październiku niektórzy z nas wspominali, że 

warto być grzecznym, bo może nas usłyszeć Mikołaj. Wszyscy więc 

starali się jak mogli! W oczekiwaniu pomagały nam piosenki o 

Mikołaju, które staraliśmy się śpiewać naj najpiękniej. Z kolorowych 

elementów skleiliśmy glowę, rękawice i buty Mikołaja, które 

umocowaliśmy na patyczkach. Patyczki wbiliśmy do przyniesionych 

czerwonych jabłuszek, które posłużyły nam za okrągły brzuszek mikołaja.  

 Odwiedziliśmy warsztat Mikołaja, zastanawiając się skąd się biorą wszystkie prezenty. 

Na plakacie przedstawiającym pracownię Mikołaja umieszczaliśmy postacie elfów, które 

wykonywały najróżniejsze zadania. Próbowaliśmy sami układać opowiadanie zwiazane z 

przygotowaniami świątecznymi. Staraliśmy się pełnymi zdaniami opowiadać o tym, jak elfy 

pakują prezenty, zawieszają bombki na choince czy składają zamówione przez dzieci 

zabawki. Trochę zrobiło nam się żal, że nie możemy znaleźć się choć przez chwilę w takiej 

pracowni – na pewno moglibyśmy być bardzo pomocni. Liczyliśmy wszystkie elfy znajdujące 

się w pracowni. Sprawdzaliśmy jak zmienia się ich liczba (zmiejsza czy zwiększa)  kiedy 

umieszczamy kolejnego elfa na plakacie.  

 Dokładnie omówiliśmy wygląd Mikołaja, znaleźliśmy sporo szczegółów, które 

wyróżniają go spośród innych starszych panów. Biorąc pod uwage te szczegóły 

pokolorowaliśmy portret mikołaja, próbując oddać jak najwierniej jego podobiznę. Okazało 

się, że sporo z nas coraz dokładniej koloruje, staramy się nie przekraczać linii, a kredkę 

większość z nas trzyma już w prawidłowy sposób.  

 Mikołaja postanowiliśmy złożyć z czerwonych i białych kwadratowych kartek. Równo 

z panią, w taki sam sposób składaliśmy kartkę w 

określony sposób – starając się, żeby brzegi dokładnie do 

siebie pasowały. Czapkę i płaszczyk złożyli śmy z 

czerwonej kartki, a brodę z białej. Brodę ponacinalismy 

nożyczkami, nakleiliśmy twarz Mikołaja, na której 

narysowaliśmy oczy, nos i buzię. Mikołaje wyglądały jak 

prawdziwe.  

 

 



 Rozmawialiśmy o tym, co chcielibyśmy otrzymać od Mikołaja. Próbowaliśmy 

kolegom i koleżankom zadawać zagadki, opisując wymarzony prezent.  

Nasza ulubioną zabawą stała się zabawa w zaprzęg reniferów. Śpiewając piosenkę o „Siedmiu 

reniferach”, podzieleni na zaprzęgi pędziliśmy pilnując dokładnie swojego miejsca. 

Podzieleni na kolorowe drużyny pilnowaliśmy, kiedy pani pokaże kolor pozwalający nam 

mknąć wokół sali.  

 Aby naszą salę wypełnił świąteczny nastrój ubraliśmy 

choinkę. Niektórych nas martwiło, że choinka jest mniejsza 

niż w sali Elfów, dlatego postaraliśmy się, żeby była 

wyjątkowa. Rozpoczęliśmy od rozchylania gałązek, okazało 

się, że nie wszystkie są tej samej wielkości. Na dole choinki 

znalazły się gałązki większe, 

a na górze mniejsze. Po umieszczeniu na choince światełek, 

zawiesiliśmy bombki okrągłe, kolorowe i błyszczące. 

Między ozdobami znaleźliśmy również szyszki, kokardki i 

gwiazdki. Nam najbardziej podobały się czerwone 

dzwoneczki, które przyniosła nam pani Magdzia. Pewnie 

dlatego, że bardzo przyjemnie 

dzwoniły i nikt z nas nie mógł się powstrzymać, żeby od czasu do 

czasu nie zadzwonić. Nasza choinką stała się jeszcze bardziej 

elegancka za sprawa pięknego, granatowego łańcucha, 

przyniesionego przez Łukaszka. O choince światecznej 

nauczyliśmy się również wierszyka.  

 W końcu doczekaliśmy się wizyty Mikołaja. Zaśpiewaliśmy 

przygotowane specjalnie na tę okazję piosenki, zaprosiliśmy go do 

wspólnego tańca. Mikołaj koniecznie chciał się dowiedzieć czy 

byliśmy grzeczni. Większość z nas stwierdziła, że „tak”, a część 

obiecała, że na pewno spróbują być grzeczni. Mikołaj wręczył nam 

prezenty, każdy z nas mógł sobie zrobić zdjęcie na jego kolanach. 

Nasze buzie niezwykle się ucieszyły, kiedy dojrzeliśmy lalki syrenki i 

samochody monster-track. Siatki z naszymi zabawkami i słodkościami czekały na to, 

żebyśmy zabrali je do domu, a my zajęliśmy się innym workiem, również pełnym 

niespodzianek. Znalazły się tam wymarzone przez nas zabawki, przeznaczone dla całej naszej 

grupy. Długo wyczekiwane klocki – wafle, dzięki którym na pewno będziemy mogli budować 



jeszcze większe i ciekawsze domy,garaże czy tunele. Mikołaj chyba 

podejrzał przez okno, że ostatnio badzo duzo czasu spędzamy przy 

stolikach układając puzzle i grając w różne gry. Otrzymaliśmy nowe 

puzzle – dla chłopców Auta, dla dziewczynek z Księżniczkami. 

Bardzo nam się spodobała gra „Bitwa na śnieżki” czy „Kwiatki – 

rabatki”. Mikołaj podarował nam bardzo ciekawą grę – w której 

należy tak poruszać magnetycznymi pałeczkami, żeby ułożyć 

płetwy rybki według właściwych kolorów. Gra ta jest bardo wciągająca, choć wcale nie łatwa. 

poza tym chłopców niezwykle ucieszyły nowe samochody hot whells. Każdy z nas w oka 

mgnieniu znalazł sobie zajęcie i w sali zapanowała zabawna cisza. Przecież o zabawki od 

Mikołaja nie można się kłócić. Każdy czekał mniej lub bardziej cierpliwie czekał na swoją 

kolej, a po skonczonej zabawie wszystkie nowe zabawki znalazły swoje miejsce na 

półkeczkach. 

 

 Okazało się, że będziemy mieli jeszcze jedną okazję w tym roku spotkać się z 

Mikołajem. Tym razem Mikołaj zaprosił nas do swojego domku w Laponii. Niestety nie 

mogliśmy tam polecieć osobiście, bo jest to dość daleko. Przedszkole odwiedziły bardzo miłe 

panie, które przywiozły z sobą specjalny projektor i laptopa, dzięki którym mogliśmy 

połączyć się z Mikołajem. Ponieważ padający śnieg sprawił, że zdarzały się przerwy w 

połączeniu, my doskonale potrafiliśmy wykorzystać ten czas. wycinalismy foremkami 

pierniczki  rozwałkowanego ciasta. Znaleźlismy najróżniejsze kształty – choinki, gwiazdki, 

renifery, żółwie, świnki i wiele innych. W czasie, kiedy Mikołaj opowiadał nam o różnych 



ciekawych rzeczach, nasze pierniczki piekły się w piekarnikach, a ich zapach roznosił się po 

całym przedszkolu.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Od Mikołaja dowiedzielismy się o zwyczajach panujących w innych krajach. Bardzo 

zdziwiliśmy się, ze we Włoszech prezenty roznosi nie Mikołaj, a wróżka Befana. Poznaliśmy 

historię skarpet zawieszonych na kominkach, gdzie dzieci poszukują w poranek świateczny 

prezentów. Dowiedzieliśmy się, że stroje Mikołaja są różne w zależności od kraju. 

Poznalismy historię biskupa Mikołaja, który rozdawał wszystko co miał biednym dzieciom. 

Kiedy nasze pierniki były już gotowe, mogliśmy przejść do ich ozdabiania. Pierniczki 

smarowaliśmy lukrem białym lub różowym, a później posypywaliśmy wiórkami kokosowymi 

lub czekoladowymi. Nie moglismy się oprzeć i od razu skosztowaliśmy pysznych 

pierniczków. Te które zostały, razem z przepisem zabraliśmy do domu.   

 Przed samymi świętami odbył się w przedszkolu koncert Małej Filharmoni. Tym 

razem goście zaprosili nas do wspólnego kolędowania. Dowiedzieliśmy się jak brzmi głos 

który nazywa się sopran, bo właśnie takim głosem śpiewała nam pani kolędy. Dołączyliśmy 

do kolędowania i wspólnie z panią zaśpiewaliśmy „Przybieżeli do Betlejem”, „Wśród nocnej 



ciszy” i „Gdy się Chrystus rodzi”. Tym sposobem poczuliśmy jeszcze bardziej atmosferę 

świąteczną.  

 Na przedświąteczne spotkanie zaprosiliśmy również rodziców. W eleganckich 

strojach, powitaliśmy gości piosenką zimową. Przedstawiliśmy wierszyki o „Cudownej 

grudniowej nocy” oraz o „Choince” i zaśpiewaliśmy piosenkę o malutkim aniołku, który 

zaprasza wszystkich do betlejemskiej stajenki. Nasze rączki do melodii „Country Dance” 

zaprezentowały tajemniczy Taniec aniołków, a następnie zaprosiliśmy rodziców do 

wspólnego kolędowania. Podzieliliśmy się opłatkiem z naszymi rodzicami i usiedliśmy do 

wspólnego poczęstunku.  

 

 

 Tuż przed świętami przygotowaliśmy również ozdoby choinkowe. Gipsowe figurki 

pomalowaliśmy na wybrane kolory. Wśród różnych kształtów mogliśmy wybrać choinkę, 

serduszko, gwiazdkę, wianuszek, książyc czy dzwonek. Pomalowane ozdoby 

udekorowaliśmy brokatami i to była najlepsza część zabawy.  

 Poza tym odciskając dłonie na niebieskich karteczkach wykonaliśmy piękne aniołki, 

które ozdobiliśmy piórkami i serwetkami. W ten sposób powstały świąteczne kartki.  

 Po świątach do przedszkola przyszło niewiele Krasnoludków – niektórzy dochodzili 

do sił po chorobach, a niektórzy delektowali się czasem spędzonym z rodzicami. W 

przedszkolu dzieliliśmy się wrażeniami, opisując świąteczne wydarzenia. Pani przyniosła nam 

kwiatek o bardzo świątecznej nazwie – gwiazda betlejemska. Przyglądając się jemu dość 

dokładnie malowaliśmy farbami kwiaty, które w efekcie wyglądały jak żywe. 

 



 

    

Z okazji Nowego Roku życzymy wszystkim  

Krasnoludkom i ich Rodzicom  

optymizmu, spełnienia wszystkich marzeń oraz czasu,  

aby moc cieszyć się rodzinnymi chwilami.  

A poza tym zdrowia, zdrowia, zdrowia… 

dla tych Małych i tych Dużych!!! 

życzą  

Dorota Chłopek i Weronika Swakoń 

oraz cały personel przedszkola „Bajlandia”.  

 

 

 

Śpiewaliśmy piosenki: 

                                Zimowa piosenka 

1. W czarodziejską, pewna noc 
      Napadało śniegu moc. 

    Ref. Wszędzie biało, wszędzie biało. 
            Cały świat zaczarowało.  
 
2. Po ulicach chodzi mróz 

                  Włóż czapeczkę szalik włóż. 

       Ref. Wszędzie biało, wszędzie biało...          

3. Tylko mrozik, mówię wam 
       Zaróżowił buzię nam. 

      Ref. Wszędzie biało, wszędzie biało… 

 

 



Piosenka o Mikołaju 

1. Jestem już stary, mam siwą brodę  

  Lecz w grudniu dzieci odwiedzić mogę.  

   

ref. Jestem zmarznięty, lecz uśmiechnięty  

Bo noszę dzieciom śliczne prezenty.  

   

2. W srebrzystych saniach, długo jechałem  

Królowej śniegu, pałac widziałem. 

                                       ref. Jestem.....  

3. Przysiądę chwilę obok choinki  

                                                                                  chodźcie tu do mnie chłopcy, dziewczynki  

                                   ref. Jestem.....  

 

Siedem reniferów 

1. Saneczkami, saneczkami, 

Latam w górę w dół 

I szybuję pod chmurami 

Dzieląc je na pół 

Ref. 

Bo mam odważnych siedem reniferów, 

One prowadzą zaprzęg mój, 

Z nimi przyjemnie jest tak latać 

I góra dół i góra dół 

2. Dzwoneczkami, dzwoneczkami 

Brzęczą dzyń, dzyń, dzyń 



No i pędzę pod gwiazdami, 

A mój zaprzęg lśni 

Ref. 

Bo mam odważnych siedem reniferów, 

 

Kolęda o kolędowaniu  

1. Aniołek maleńki, jak wróbelek,  

Przyfrunął do szopy do Betlejem.  

Zapalił na niebie wielką gwiazdę,  

Aż noc się zrobiła jak dzień jasna.  

 

Ref.:  Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda  

Kolęda na niebie, kolęda na ziemi,  

Dla Ciebie kolędujemy.  

 

 

2.  Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek,  

że w szopie, na sianie, leży dziecię.  

Kto widział te cuda nad cudami,  

Że Bóg, choć maleńki, będzie z nami.  

 

Ref. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda… 

 

 3. Przybyli pasterze i zwierzęta,  

Królowie przynieśli już prezenty.  

I ciebie zaprasza do Betlejem,  

Aniołek maleńki jak wróbelek.  

Ref.:  Kolęda na niebie, kolęda na ziemi, kolęda... 



ZIMA BIAŁA 

 

 

 

1.  Przyszła zima biała, śniegu nasypała 

zamroziła wodę, staw pokryła lodem.  

ref.  Tupu, tup po śniegu 

dzyń, dzyń, dzyń na sankach 

skrzypu, skrzyp na mrozie 

lepimy bałwanka. 

 

2. Kraczą głośno wrony: „Marzną nam ogony 

mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków”. 

ref. Tupu, tup… 

 

3. Ciepłe rękawiczki i wełniany szalik 

białej mroźnej zimy, nie boję się wcale. 

 

ref. Tupu, tup… 

 

Uczyliśmy się wierszyków 

       „Grudniowa noc” 

W grudniową cudną noc  
 Staniemy przy stajence. 
  
W grudniową cudną noc  
 Złączymy nasze serca. 
 



W grudniową cudna noc  
 Gwiazdami niebo świeci. 
 
W grudniową cudną noc 
 Przybyło Boże Dziecię. 

 

                                                                                   „Choinko, choinko” 
 

 Choinko, choinko – świąteczną masz minkę 

 Łańcuszek zielony wpleciony w czuprynkę 

 Stanęłaś w pokoju na złotym dywanie 

 Twój cień iglasty zatańczył na ścianie 

 Usiądę przy Tobie i podam ci rękę 

 To nic, ze masz troszkę kłującą sukienkę.  

 

 

ANGIELSKI  W GRUPIE KRASNALI 

 

Grudzień był miesiącem bardzo dynamicznym, na naszych zajęciach poklepywaliśmy się po 
brzuszkach i nóżkach, tupaliśmy stopami, machaliśmy rączkami i paluszkami oraz kiwaliśmy 
głowami. Mogliśmy razem z Cookie udać się do doktor Lulu i zobaczyć co dolegało naszemu 
słodkiemu kociakowi, na szczęście Cookie miał tylko chory paluszek.  

Ponieważ grudzień to miesiąc pełen atrakcji, przepełniony prezentami, kolorowymi 
choinkami i radością wywołaną nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, naszą uwagę 
skierowaliśmy na poznanie piosenki o Mikołaju oraz na poznanie słów związanych z tym 
pięknym świątecznym okresem. Mogliśmy przyglądać się choince wokół której tańczyliśmy i 
śpiewaliśmy piosenkę, mogliśmy również rozpakowywać prezenty będące pod nią.  

 

NEW WORDS: 

Body: head, arms, legs, fingers, feet, tummy 

Christmas tree, presents, Santa Claus 

 

 



NEW SONGS 

„Santa Claus is coming to town” 

Oh! You better watch out,  
you better not cry,  
you better not pout,  
I′m telling you why:  
Santa Claus is coming to town! 

„Body Song” 

Shake, shake, shake your head. 
Shake your head with me. 
Shake, shake, shake your head. 
Shake your head with me. 
 
Wave your arms/ pat your tummy/wave your fingers/ pat your legs/stamp your feet 

 


