
 

 Jak co roku ten zimowy miesiąc 

rozpoczął się od niecierpliwego wyczekiwania 

na pewnego gościa, który odpowiadając na 

listy dzieci spełnia ich marzenia dotyczące 

zabawek :) Oczywiście chodzi o Świętego 

Mikołaja! Krasnalki bardzo starały się 

zachowywać jak najlepiej potrafiły, sprzątały 

za sobą zabawki, pomagały sobie wzajemnie i 

coraz milej odnosiły się do siebie. Doszło do 

tego, że panie wychowawczynie miały 

problem, aby wybrać dyżurnych – wszystkie 

Krasnalki  zasłużyły sobie na to, by pełnić tę 

odpowiedzialną i jakże ważną funkcję☺  To 

zachowanie zostało zauważone przez 

świętego Mikołaja i nagrodzone paczkami z prezentami oraz zabawkami dla całej grupy. 

Nasz gość po całorocznej obserwacji naszego przedszkola zauważył, że są dzieci, które 

powinny starać się co nie co poprawić – zacząć spożywać większą ilość jedzenia lub 

zmienić na stałe swoje zachowanie wobec kolegów i koleżanek z grupy. Mimo to nasze 

spotkanie z Mikołajem przebiegło w wesołej atmosferze, co można zobaczyć na naszym 

kanale w serwisie youtube. Zabawki wyjęte z worka Mikołaja, które służą całej grupie 

Krasnoludków, bardzo nam się spodobały – były wśród nich zestawy lego, które szczególnie 

zajęły chłopców; oraz puzzle, książki, zestawy lego dla dziewczynek, gry dydaktyczne o 

różnorakiej tematyce. Często i chętnie z tych zabawek korzystamy i rozwijamy nasze 

umiejętności. 



Żeby choć trochę przypomnieć sobie zimową porę roku obejrzeliśmy teatrzyk „O Klaruni i 

zimowych wróżkach” na podstawie opowiadania E. Szelburg – Zarembiny. 

Zastanawialiśmy się co to jest morał i jaki morał możemy znaleźć w tej bajce. Pracowitość, 

pomoc starszym i dążenie do spełnienia marzeń to cechy, które mogą sprawić, że łatwiej 

znaleźć w życiu szczęście. Bohaterki przedstawienia – Klarunia, wróżki szronu, mrozu i 

śniegu,  długo jeszcze krążyły po sali znajdując szybko domki z klocków. Przy okazji tego 

przedstawienia bawiliśmy się z literką „k”, która znaleźliśmy w wielu wyrazach: 

koronczarki, Klarunia, kartki, kredki czy kwiaty. Wyszukiwaliśmy wyrazów, w których 

kryje się więcej głosek „k”, a mając na uwadze okres przedświąteczny zastanawialiśmy się 

czego można życzyć sobie i innym na święta. Chętne dzieci wykonywały kartki świąteczne, 

które ozdobione były przepięknie ozdobionymi choinkami. Sami również w sali 

przystroiliśmy choinkę, która działała jak magnes, ponieważ każdy z nas najlepiej czuł się 

w trakcie zabawy pod jej gałązkami.  

 

 

 

 

 

 W grudniu rozmawialiśmy o zachowaniach zwierząt w trakcie zimy. Ze względu na 

przekorna zimę, zamiast na śniegu to na kartce porównywaliśmy różne ślady. 

Dowiedzieliśmy się, że ślady te możemy nazwać tropami. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się 

trochę więcej o pracy leśniczego, który wykorzystuje tropy np. do przeliczenia zwierząt w 

lesie czy też „odczytania” wydarzeń zaistniałych w lesie. My również próbowaliśmy się 

domyślić co mogłyby oznaczać nagle przerwane ślady ptaka czy tropy urwane pod drzewem. 

Porównywaliśmy kształt tych śladów oraz wielkość. Tropy doprowadziły nas do głoski „t”, 

co było dość łatwe, bo prawdziwi „Tropiciele to my”.  



 

 W tym miesiącu mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie pt.: „Królowa Śniegu”. 

Wybraliśmy się na nie do Teatru. Spektakl spodobał nam się ze względu na ciekawe 

kostiumy aktorów oraz śpiewane piosenki (zawierające interesujący tekst). Znamy tę baśń, 

jest jedną z naszych ulubionych dlatego też spędziliśmy przyjemnie czas. Tydzień później 

sami zaprezentowaliśmy się na scenie biorąc udział w Przeglądzie Kolęd w Bielsku. Jak 

zwykle bardzo ucieszyliśmy się na samą podróż autokarem, który nie bez przygód 

dodatkowych zawiózł nas na miejsce. Elegancko ubrani zaśpiewaliśmy dla jurorów i bardzo 

zaskoczył nas brak publiczności. Nasz częściowy występ można za to można obejrzeć na 

naszej stronie internetowej.  

          W kolejnych dniach skupiliśmy się na pracy nad jasełkami. Chcąc jak najlepiej 

zaprezentować naszym rodzicom uczyliśmy się z naszymi paniami wierszy. Mieliśmy kilka 

prób i wtedy staraliśmy się jak najlepiej powiedzieć nasze kwestie. Dzielnie też 

przygotowywaliśmy podarunek dla naszych najbliższych – staliśmy się niewprawnymi, ale 

zapalonymi krawcami i uszyliśmy bałwany. Niestety nie przywołaliśmy tym zimy, choć tak 

bardzo chcielibyśmy już wyjść na sanki!!! Naukę na przedstawienie łączyliśmy z pracą w 

książkach i zabawą – to był pracowity okres, ale sprostaliśmy temu wyzwaniu co mogli 

stwierdzić nasi rodzice. Miło nam było ich gościć w naszej sali na spotkaniu wigilijnym. 



 

 

Okres świąteczny okazał się prawdziwym czasem rodzinnym, do przedszkola chodziło nas 

niewiele. Czas wypełniały nam zabawy w bardzo niewielkim składzie. Za to na pewno 

pełni energii wrócimy po Nowym Roku. 

Poznane wiersze:  

 

„K” 

Z zajęć MDS 

Kamil jest na karuzeli. 

Pędzi Kamil w kółko, w kółko. 

I tak Kamil myśli sobie:  

- Jestem chłopcem czy jaskółką.  

 

„g” 

Gdy deszcz pada, gdy się nudzę, 

 to gram z tatą w grę planszową. 

Ale żeby  z tatą wygrać,  

muszę dobrze ruszyć głową.  



 

GRUDZIEŃ w grupie KRASNALE 

Drodzy Rodzice, grudzień upłynął nam zimowo i świątecznie. Mimo, iż pogoda była bardziej 
jesienna niż zimowa, poczuliśmy klimat świąt ucząc się świątecznych piosenek, nowych 
słówek (np. nazw zabawek) i zwrotów. Dwie piosenki (Little snowflake i We wish you a 
Merry Christmas) mogliście usłyszeć na naszej przedszkolnej wigilijce, mamy nadzieję, że 
Wam się podobało! ☺ 

Zachęcam do oglądania i słuchania z dziećmi: kanał:   

Uczyliśmy się, pokazywaliśmy i śpiewaliśmy wybrane piosenki: 

„Hello, Reindeer” 
Counting to 10. "Happy holidays." "Merry Christmas." "Hello." Christmas vocabulary 

(reindeer, snowman, Santa). 

♫ Hello, reindeer. Hello, snowman. Hello, Santa. Happy holidays 
1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10. Merry Christmas, everyone. Let's sing it once again.  

Hello, reindeer. Hello, snowman. Hello, Santa. Happy holidays. Happy holidays. ♫ 

 
„I'm A Little Snowman” 

This vs. these. Snowman-related vocabulary (buttons, eyes, nose, hat, scarf). 
♫ I'm a little snowman, look at me. 

 These are my buttons, 1 2 3.  
These are my eyes and this is my nose.  
I wear a hat and scarf. Brrr...it's cold! 

 
I'm a little snowman, look at me.  

These are my buttons, 1 2 3. 
These are my eyes and this is my nose.  
I wear a hat and scarf. Brrr...it's cold! 

I'm a little snowman, look at me.  
These are my buttons, 1 2 3. 

These are my eyes and this is my nose.  
I wear a hat and scarf. Brrr...it's cold! ♫  



 „Little snowflake” 
 

"Snowflake." "Falling." Parts of the body (head, nose, hand). 

 

♫ Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky.  
Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Falling, falling, falling, falling, falling, 

falling, falling, falling, falling...  
falling on my head. 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Little snowflake falling from the sky. 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Falling, falling, falling, falling, falling, 

falling, falling, falling, falling... 
falling on my nose. 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Little snowflake falling from the sky. 

Snowflake, snowflake, little snowflake. 
Falling, falling, falling, falling, falling, 

falling, falling, falling, falling... 
falling in my hand. 

Falling on my head. 
Falling on my nose. 
Falling in my hand. 

Snowflake, snowflake, little snowflake... ♫ 

 

„We wish you a Merry Christmas” 
 

"Merry Christmas." "Happy New Year." "Happy holidays." Action verbs (clapping, jumping, 
stomping, whispering). 

♫ We wish you a Merry Christmas x3 
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 x3 

Christmas is here. [Christmas gesture.] 

Let's jump. 
We all do a little jumping x3 

Christmas is here. 

Let's stomp. 
We all do a little stomping x3 

Christmas is here. 

Shhh...let's whisper. 
We all do a little whispering x3 

Christmas is here. 

Big voices! 
We wish you a Merry Christmas x3 

and a Happy New Year. ♫ 

 

„Santa's on his way” 
 

"What do you want...?" "I want..." Toys (ball, yo-yo, bike, jump rope). 

♫ What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? What do you want for Christmas? 
Santa's on his way.  

I want a ball.  I want a ball to bounce. Bounce? Bounce! 

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? 
What do you want for Christmas? Santa's on his way. 

I want a yo-yo. I want a yo-yo to spin. Spin? Spin! 

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?  
What do you want for Christmas? Santa's on his way. 

I want a bike. I want a bike to ride. Ride? Ride! 

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?  
What do you want for Christmas? Santa's on his way. 

I want a jump rope. I want a jump rope to jump. Jump? Jump! 

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? 
What do you want for Christmas? Santa's on his way. 

Santa's on his way! ♫ 

 

 



„What do you want for Christmas?” 

Christmas wishes. "What do you want for Christmas?" "I want _____." "Santa." Toys (train, 
rocket, robot, teddy bear). 

♫ What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?  
What do you want for Christmas? Santa's on his way.  

I want a train.  
I want a great big train 

 
What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? 

What do you want for Christmas? Santa's on his way. 
I want a rocket.  

I want a great big rocket. 
Prepare for lift-off...5, 4, 3, 2, 1, LIFT-OFF! 

 
What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? 

What do you want for Christmas? Santa's on his way. 
I want a robot.  

I want a great big robot. 
 

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? 
What do you want for Christmas? Santa's on his way. 

I want a teddy bear.  
I want a great big teddy bear. 

Right leg. Left leg. Right arm. Left arm.  
Oh no! 

 
What do you want for Christmas? Christmas? Christmas? 
What do you want for Christmas? Santa's on his way. ♫ 

 

„Goodbye snowman” 

"Happy holidays." "Merry Christmas." "Goodbye." Christmas vocabulary (reindeer, snowman, 
Santa). 

♫ Goodbye, snowman. Goodbye, reindeer. Goodbye, Santa.  
Happy holidays. 

We wish a Merry Christmas x3 
Let's sing it again. 

Goodbye, snowman. Goodbye, reindeer. Goodbye, Santa. 
Happy holidays. 

Happy holidays! ♫ 

 


