
GRUDNIOWY ZAWRÓT GŁOWY 

 

Miesiąc grudzień, w naszym przedszkolu obfitował w niezwykle 
dużą ilość niespodzianek, atrakcji oraz emocji.  Był to też czas, w 
którym bardzo dużo pracowaliśmy, aby jak najlepiej zaprezentować 

się naszym szanownym i licznie zebranym 
Gościom. 
 Już pierwszy tydzień miesiąca skupiony 
był na wyczekiwaniu specjalnego Gościa w 
czerwonym ubranku i z workiem prezentów. 
Cały tydzień pilnie ćwiczyliśmy piosenkę, aby 
pięknie zaśpiewać ją samemu Mikołajowi. Aby 
poczuć atmosferę zbliżających się Świąt, 
ubraliśmy naszą grupową choinkę oraz 
zrobiliśmy wspólnymi siłami piękny i 
niezwykle długi papierowy łańcuch choinkowy, 
który był piękną ozdobą naszej choinki. Aż w 

końcu nadszedł Ten dzień… Piątek… Ktoś zapukał w drzwi, zadzwonił 
dzwoneczkiem i nagle…. Wszedł do sali pełnej zaciekawionych dzieci 
Pan, z wielkim workiem którego nie był w 
stanie sam unieść- Mikołaj. Przywitaliśmy 
go pięknym śpiewem, a później po kolei 
odbieraliśmy od Niego prezenty. 
Dostaliśmy również worek zabawek do 
naszej Elfikowej sali. W worku znalazły 
się kolorowe klocki, puzzle, układanki, 
tory, autka oraz wiele, wiele innych 
pięknych zabawek.  

Drugi tydzień grudnia zaczęliśmy od 



nauki kolędy „Wśród Nocnej Ciszy”, która bardzo przypadła nam do 
gustu. „Śnieżny bałwanek” z kolei uczył nas przeliczania w zakresie 
trzech oraz utrwalaliśmy liczebniki porządkowe: pierwszy, drugi. 
Wtorkowy teatrzyk sylwet „Pomagamy w przedświątecznych 
przygotowaniach”- wywołał bardzo ciekawą rozmowę, w której 

opowiadaliśmy jak w naszych domkach 
wyglądają przygotowania i co mamy już 
zrobione.  
W środę mieliśmy okazję uczestniczyć 
w Małej Filharmonii, której gościem 
specjalnym w tym miesiącu była 
wiolonczela. Wykonaliśmy również 
śliczne ozdoby choinkowe- papierowe 
aniołki, które z pewnością stanowiły 
piękną ozdobę na naszej domowej 
choince.  

Kolejny tydzień był również dla nas bardzo pracowity. 
Przygotowywaliśmy bardzo intensywnie się do grupowej Wigilijki, na 
którą zaprosiliśmy naszych Kochanych Rodziców. Bardzo się 
staraliśmy wszystko jak najlepiej zapamiętać, żeby rodzicie mogli być 
z nas dumni. Doszlifowywaliśmy kolędę oraz piosenki o zimie, tańce, 
oraz tworzyliśmy prezenty, które w dniu Wigilijki wręczyliśmy 
Rodzicom. Podarki te wykonywaliśmy w dwóch etapach w 3 etapach. 
Pierwszym z nich było wyrobienie masy solnej oraz wycięcie 
kształtów, później wypiekaliśmy je w piecu, aby w końcu móc je 
pomalować i ozdobić. W czwartek od rana 
odświętnie ubrani niecierpliwie czekaliśmy 
na najważniejszych Gości- Rodziców. Z 
całych sił staraliśmy się wypaść jak 
najlepiej, mimo iż był to nasz pierwszy taki 



publiczny występ. Panie zgodnie stwierdziły, że poszło nam świetnie ☺ 
Po przedstawieniu rozdaliśmy rodzicom prezenty i usiedliśmy z nimi 
by zjeść pyszne ciacho i napić się herbatki. Gdy każdy się już posilił, 
zaprosiliśmy Rodziców do nas na dywan, by wykonać wspólną pracę 
plastyczną- Choinkę wykonaną przy pomocy szarego papieru oraz 
serwetek gastronomicznych. To był naprawdę cudowny, ale i bardzo 
męczący dla nas dzień gdyż bycie małym artystą niezwykle męczy ☺.  

W kolejnym tygodniu obchodziliśmy już Święta, tak więc Panie 
pozwoliły nam się troszkę więcej pobawić razem z grupą Skrzatów. 
Tworzyliśmy poprzez odbijanie pomalowanych farbą rączek, wspólną 
choinkę na dużym papierze, wychodziliśmy na długie spacery, a nawet 
byliśmy na Rynku by przyjrzeć się z bliska choince, straganom 
świątecznym oraz szopce, która zdobiła Cieszyński Rynek. 
Tworzyliśmy również pracę plastyczną „Noc Sylwestrowa”, w której 
każdy miał swój ogromny, indywidualny wkład, a jej efekty można 
podziwiać w naszej przedszkolnej szatni. 

 

Poznaliśmy piosenki: 

 

Mikołaj 
  

1. Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem, 
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną 
pogodę. 
 
Hu, hu, ha, tra, la, la co to za Mikołaj. 
Hu, hu, ha, ta, la, la co to za Mikołaj. 
 
2. Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku. 
A prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku. 



 
Hu, hu, ha, tra, la, la co to za Mikołaj. 
Hu, hu, ha, ta, la, la co to za Mikołaj. 

 
2. Wśród Nocnej Ciszy 

 

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:  
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!  
Czym prędzej się wybierajcie,  
Do Betlejem pospieszajcie  
Przywitać Pana.  
 
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie  
Z wszystkimi znaki danymi sobie.  
Jako Bogu cześć Mu dali,  
A witając zawołali  
Z wielkiej radości: 

 

 

 

 

 



Zajęcia z języka angielskiego u Elfów 

          W listopadzie oraz w grudniu  z naszymi anglojęzycznymi 

przyjaciółmi Lulu oraz Cookie poznaliśmy kolory: blue and yellow, a 

także red. Towarzyszyli nam podczas zajęć nasi nowi przyjaciele: a 

bird i a spider. Podobnie jak nasz kotek boimy się troszeczkę a big 

spider, ale ten a little spider już nie jest dla nas groźny;)  z nimi 

właśnie przebrnęliśmy przez rain i doczekaliśmy za oknem całkiem 

ciepłej pogody, z sun na niebie. Także nauczyliśmy się z nimi różnych 

piosenek.  

W kolejnych dniach Cookie opowiedział nam swoją przygodę. Ten 

niemądry kotek patrząc na swoich przyjaciół robił to, co oni: rozciągał się jak pajączek, 

podskakiwał jak ptaszek, skakał jak Lulu. Niestety niezbyt dobrze się to skończyło, gdyż 

wpadł na drzewno! Na szczęście nic poważnego się nie stało. Sami z resztą próbowaliśmy 

odegrać niektóre scenki z historyjki. Wszyscy jednakże za każdym razem, gdy ją 

oglądaliśmy krzyczeliśmy z ich bohaterami: Watch out Cookie! Szkoda, że i tak kończyła 

się ona za każdym razem tak samo...  

Następnie poznaliśmy nazwy zabawek: a ball, a dolly, a plane, a train. Te i inne zabawki 

chętnie zobaczylibyśmy under the Christmas tree. Jeszcze przed spotkaniem z Santa 

rozmawialiśmy o naszych wymarzonych presents i zapoznaliśmy się ze słowami: snowman, 

reindeer, star. Życzymy także wszystkim Merry Christmas! Liczyliśmy również do 4. A do 

naszej zabawy z pokazywaniem, w której Elfy nauczyły się rzeczowników: 

nose, lamp, door,  carpet dodaliśmy nowy: window.  
 

Poznane piosenki: 

 
“Clap hands” 

 
Let everyone clap hand like me. x2 

Come, come to my tree. 
Come, come play with me. 

Let everyone jump up like me. x2 
Come, come to my tree. 

Come, come play with me. 
Let everyone dance like me. x2 

Come, come to my tree. 
Come, come play with me. 



“Little spider” 
 

/Little, little spider. 
Up the tree./x2 
Rain, rain, rain. 

Rain on me. 
/Little, little spider. 
Down the tree./x3 

Sun, sun, sun. 
Shine on me. 

Little, little spider. 
Up the tree. 

 

“Sit down” 
 

Sit down, sit down, 
/It’s the rain/x3 

Sit down, sit down, 
It’s the rain, rain, rain. 

Jump up, jump up, 
/It’s the sun/ x3 

Jump up, jump up, 
It’s the sun, sun, sun. 

Hide, hide, 
/It’s a spider /x3 

Hide, hide, 
/It’s a spider/x2 

Sit down, jump up, 
/Hide, hide, hide/x2 
Sit down, jump up, 

Hide, hide, hide, 
It’s a spider. 

 
“I’ve got a plane” 

 
/I’ve got a plane./x3 

Whoosh, whoosh, whoosh, whoosh, 
I’ve got a plane. 

/I’ve got a dolly./x3 
Tra la la la, 

I’ve got a dolly. 
/I’ve got a ball./x3 

Boing, boing, boing, boing, 



I’ve got a ball. 
 
 

„Big red train” 
 

/Jump, jump, 
On the big red train./ X3 

Chuffa, chuffa, choo, choo. 
/One, two, choo, choo./ X3 
Chuffa, chuffa, choo, choo. 

/Wave your hands , 
On the big red train. /X3 

Chuffa, chuffa, choo, choo. 
/One, two, choo, choo./ X3 
Chuffa, chuffa, choo, choo. 

 
“Hello Santa” 

 
/Hello reindeer, hello snowman, hello Santa 

Happy holidays.  
1, 2, 3, 
4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10. 
Marry Christmas everyone 

Let’ s sing it once again. / x2 
 

“Goodbye Santa” 
/Goodbye snowman, goodbye reindeer, goodbye Santa 

Happy holidays.  
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas  

Let’s sing it again. / x2 
Happy Holidays.  

 
“Marry Christmas” 

We wish you a Merry Christmas.  
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 

And a Happy New Year. 

Happy holidays to you, your family, your friends. 
Happy holidays. Merry Christmas. 

And a Happy New Year. 



(Let's clap!) 

We all do a little clapping. 
We all do a little clapping. 
We all do a little clapping. 

Christmas is here. 

(Let's jump!) 

We all do a little jumping. 
We all do a little jumping. 
We all do a little jumping. 

Christmas is here. 

(Let's stomp!) 

We all do a little stomping. 
We all do a little stomping. 
We all do a little stomping. 

Christmas is here. 

(Shhh...let's whisper.) 

We all do a little whispering. 
We all do a little whispering. 
We all do a little whispering. 

Christmas is here. 

(Big voices!) 

We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 
We wish you a Merry Christmas. 

And a Happy New Year. 

 
 


