
 

 
 

 

 

 

Miało być słonecznie i cieplutko, większość naszych grubych ubrań zostało złożonych 
na dnie szafy… Niestety miesiąc maj zaskoczył nas wielkimi opadami deszczu, było zimno, 
pochmurno i z tego powodu musieliśmy więcej czasu spędzać w przedszkolu. Nawet 
jesienne czy zimowe miesiące częściej zapraszały nas na spacery. Jednak największe 
opady nie przeszkodziły nam w dobrej zabawie, poza tym tyle atrakcji ile czekało na nas w 
maju – to jeszcze nie było!!! 

Szarość za oknami i deszczową pogodę udało nam się odsunąć na dalszy plan dzięki 
bardzo kolorowej łące, o której rozmawialiśmy. Wcielaliśmy się w najróżniejszych 
mieszkańców łąki: komarów, biedronek czy motyli nie brakowało nam w sali. 
Naśladowaliśmy sposoby poruszania się różnych mieszkańców łąki: pełzaliśmy jak 
dżdżownice i ślimaki, skakaliśmy jak żaby przez gumę, która 
służyła nam za rzeczkę, jak krety przechodziliśmy przez tunel. 
Przejście przez tunel wcale nie było łatwe, bo był to kręty tunel 
zbudowany z nóg Skrzatów.  Niestety wycieczki na łąkę nie udało 
nam się zorganizować ze względu na pogodę, ale wszystkie barwy 
łąki przenieśliśmy do naszej sali. Grubymi pędzlami, na różne 
odcienie zieleni pomalowaliśmy arkusze szarego papieru. Wiktoria, 
Maja, Bartek, Hugon i Maksio wycięli nożyczkami z papieru 
kółeczka w najróżniejszych kolorach, z których skleiliśmy 
wymyślne kwiatki. Pięknie ozdobiły naszą łąkę, teraz, od czasu do czasu, przysiadają na 
nich motylki lub biedronki. Z bajecznie kolorowych papierów poskładaliśmy skrzydełka, które 
pozwoliły utworzyć nam piękne motylki. Beniamin pomógł rozwiesić je w sali i teraz 
naprawdę czujemy się jak byśmy byli cały czas na łące.  

Pewnego dnia odwiedziła nas pszczółka Maja, która opowiedziała nam historię 
ważki Migotki. Krzyś bardzo dobrze znał tę historię i podpowiadał 

nam co się będzie działo. Zapamiętamy sobie przede 
wszystkim, że nie wolno robić krzywdy małym owadom, bo po 
pierwsze są pożyteczne, a po drugie broniąc się mogą zrobić 
nam krzywdę, np. użądlić. 

 

 



Wielką niespodzianką okazał się wyjazd na majówkę. 
Słonko chyba dowiedziało się jak wielką ochotę 
mamy na tą wycieczkę, bo wyjrzało zza chmurek i 
towarzyszyło nam przez cały czas. Wyposażeni w 
plecaki wsiedliśmy radośnie do autokaru, który 
zawiózł nas bardzo krętymi drogami do Cisownicy. 
Tam polna ścieżka doprowadziła nas do bardzo 
starego domku, po którym oprowadził nas bardzo 
miły Pan gospodarz. A znajdowało się tam mnóstwo  
dziwnych, bardzo starych przedmiotów. Zostaliśmy 
wprowadzeni do kuchni, izby, komory. 
Dowiedzieliśmy się, że kiedyś ludzie myli się w 
miskach, a wodę trzeba było grzać na piecu. Bardzo 
spodobał nam się drewniany konik na biegunach, 
którego niejeden Skrzat próbował dosiąść. 
Zobaczyliśmy również czym kiedyś ludzie pisali i było 

to dla nas trochę dziwne, że nie było kolorowych kredek. Filip oczywiście nie mógł doczekać 
się chwili kiedy zobaczy pralkę, która trochę go rozczarowała, bo nie miała ani bębna, ani 
drzwiczek.  Wszystkich nas bardzo zainteresował domek dla pszczół, co prawda obecnie 
zamieszkują go mrówki i pająki, ale obejrzeliśmy go sobie dokładnie. Pan gospodarz był 
nieco zakłopotany, bo mimo, że znał odpowiedzi na wszystkie pytania - niestety nie nadążał 
na nie odpowiadać, a nasze ciekawskie nosy nie zajrzały tylko do mysich dziurek. Wszyscy 
bardzo długo czekaliśmy na chwilę, kiedy rozsiądziemy się na ławeczkach na świeżym 
powietrzu i zajrzymy do swoich plecaczków. Częstowaliśmy się nawzajem różnymi 
smakołykami, które  dodały nam energii i postanowiliśmy urządzić zawody w bieganiu. A było 
gdzie biegać – po kilku rundkach wcale nie byliśmy zmęczeni, więc ruszyliśmy w dalszą 
drogę, zatrzymując się przy każdym, napotkanym polnym kwiatku czy leśnym żuczku. 

 

 



Kiedy wróciliśmy do autokaru okazało się, że to wcale 
nie koniec wycieczki. Dojechaliśmy do Goleszowa, na 
górę Chełm, gdzie przy samym schronisku zasiedliśmy 
na ławeczkach, czekając na poczęstunek. Zjedliśmy 
bardzo szybko, bo przecież musieliśmy rozejrzeć się 
dookoła. Poszliśmy na spacer do lasku, gdzie 
znaleźliśmy bardzo dziwne drzewo o bardzo puszystych 
owocach. Stanęliśmy również na samym zboczu góry, 
skąd startują paralotniarze. Ależ stamtąd wszystko 

wydawało się malutkie, w oddali dostrzegliśmy przejeżdżające samochody, ale wydawały się 
być mniejsze od naszych zabawkowych autek. Obok schroniska znajdowała się trampolina, 
na której oczywiście skakaliśmy prawie pod same chmury. Bardzo sprytna okazała się 
Martynka, która po prostu usiadła sobie wygodnie na samym środku, a rozskakane Skrzaty 
bujały ją na wszystkie strony. Gromadzące się na niebie chmurki dały nam znak, że już czas 
powrotu do przedszkola i wypuściły pierwsze krople deszczu dopiero jak wysiedliśmy z 
autokaru. 

Nadszedł również wyczekiwany przez wszystkich wielki dzień – wyjścia do teatru na 
przedstawienie „Król lasu”. Nasze panie co prawda długo opowiadały nam co nas tam czeka, 
ale czegoś takiego to się nie spodziewaliśmy. Kiedy zasiedliśmy w wygodnych fotelach z 
szeroko otwartymi buziami siedzieliśmy i rozglądaliśmy się dookoła. Poznaliśmy historię 
Dębu, który miał wielkie zmartwienie, bo Brud przy wielkim udziale Szczurka i Karalucha 
zaśmiecali cały las. Na szczęście Doktor Bąbel pośpieszył z pomocą i uratował las przed 
zupełnym zaśmieceniem. „Las, las uśmiechem wita was…” melodyjne piosenki śpiewaliśmy 
wspólnie z mieszkańcami lasu kołysząc się i rytmicznie przyklaskując. Filipkowi długo 
jeszcze ta melodia chodziła po głowie.  

Ale to nie koniec naszych 
ekologicznych przygód. W kolejny 
poniedziałek otrzymaliśmy zaproszenie 
na spotkanie w Bibliotece dla dzieci. 
Miłe panie przygotowały dla nas 
zabawy  i zadania związane z 
przyrodą. Najpierw dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawostek o chmurach ich 
wyglądzie i pogodzie jaką z sobą niosą. 
Wyklaskiwaliśmy ich trudne nazwy, 
nawet liczyliśmy sylaby np. 
CUMULONIMBUS – chmura 
deszczowa czy CIRROSTRATUS. 
Potem bawiliśmy się w wiatr, wietrzyk 
lub wicher, który momentami zamieniał 

się w prawdziwą trąbę powietrzną. Przypomnieliśmy Pani jak nazywają się kolejne pory roku 
i bez trudu pomogliśmy jej przyporządkować potrzebne części garderoby i akcesoria do 
danej pory roku. Na koniec uczestniczyliśmy w Quizie  przyrodniczym. Niektóre z pytań były 
bardzo trudne np. „Czy pszczoły przed deszczem chronią się w ulu?” i „Podczas jakiej 
pogody najlepiej łowić ryby?” Po zajęciach pożegnaliśmy się grzecznie z Paniami 
Bibliotekarkami i obiecaliśmy, że na pewno znowu wrócimy do biblioteki nie tylko po ciekawe 
książki ale i na ciekawe zajęcia biblioteczne. 



W maju w naszym przedszkolu organizowany 
będzie Dzień Rodziny, z tego powodu 
postanowiliśmy się odpowiednio przygotować i 
dlatego bardzo dużo mówiliśmy o naszych 
rodzicach. O tym jakie są ich ulubione kolory, 
potrawy, czy zajęcia. Próbowaliśmy nawet układać 
zagadki pantomimiczne odnośnie tych czynności. 
Pewnego razu zwykłej, plastikowej butelce 
nadaliśmy czarodziejską moc i każdy z nas 
zamieniała ją w przedmiot, którego najczęściej 
używają rodzice. Musieliśmy  zademonstrować jak 
się tego używa, oczywiście bez podawania jego 
nazwy. Nasze bardzo pomysłowe głowy szybko 
wpadały na rozwiązania tych zagadek, nawet 
najtrudniejszych. Czego tam nie było: pilot do 
telewizora, młotek do przybijania gwoździ, golarka, 
nóż do krojenia. Kłopot mieliśmy tylko przy „dźwigni 
nosowej” ☺ – jak widać nie wszyscy tatusiowie 
wiedzą o istnieniu tak oryginalnego przedmiotu. 
Naszych rodziców w wielkim skupieniu malowaliśmy 
farbami – powstały portrety na miarę wielkich 
artystów. Nasze prace robią się coraz bardziej 
kolorowe i znajduje się na nich coraz więcej 
szczegółów.  

 W końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień 26 maja. To dzień szczególnie ważny, 
dlatego też do przedszkolnej sali zostali zaproszeni nasi rodzice. Przygotowywaliśmy się do 
tego dnia już bardzo długo, bo prawie miesiąc temu sami posadziliśmy na przykład kwiatki 
do doniczek. Początkowo nie wiedzieliśmy co wyrośnie z tych sadzonek, ale opiekowaliśmy 
się nimi sprawdzając codziennie czy nie brakuje im wody ani światła. Na szczęście na czas 
zakwitły, bo przecież miały sprawić wielką przyjemność naszym mamusiom. W 
przystrojonych doniczkach czekały na wielki dzień. Oczywiście dla tatusiów też chcieliśmy 
przygotować coś szczególnego. Pomysł sam przyszedł nam do głowy, przecież mamusie 
naszą naszyjniki i inne ozdoby, więc tatusiom również przydałoby się coś eleganckiego. Poli 
od razu spodobał się pomysł zrobienia krawatów, bo przecież „tatuś ma, ale jeszcze jakiś 
ładny na pewno się przyda”, Martynka ucieszyła się jeszcze bardziej, bo „tatuś w ogóle nie 
ma krawata”, Antoś stwierdził, że to bardzo dobry pomysł dlatego wszyscy zabraliśmy się do 
pracy. Ponieważ materiał na krawaty był dość smutny, postanowiliśmy je bardzo szybko 
ozdobić niepowtarzalnymi wzorami.  

 



Naszych rodziców zaprosiliśmy na dywan do wspólnej zabawy. Staraliśmy się 
zaprezentować wierszyki i piosenki najlepiej jak potrafimy, co jest niezwykle trudne mając 
przed sobą widownię w postaci bardzo wyczekiwanych rodziców. Dlatego niektórzy 
zdecydowali, że powiedzą swój wierszyk w domowym zaciszu, a inni tak jak Dorian i 
Beniamin postanowili swoim mocnym głosem wspierać kolegów ☺. Tak czy inaczej wszyscy 
przygotowywaliśmy się do występu jak prawdziwi artyści. Niektórzy z nas  zaprezentowali 
swoje zdolności podczas pracy plastycznej. Razem z mamusiami i tatusiami stworzyliśmy 
piękną, kolorową łąkę z papierowych serwetek. Wśród zielonych liści i kolorowych kwiatów 
przysiadł motyl, ważka, a jeszcze w innych miejscach tajemnicze owady, których nazwy Wiki 
i Bartek postanowili nie zdradzić.  

                                                                                                                            

Nasza praca i wielkie starania przyniosły nam wielkie uśmiechy, całusy i uściski od 
kochanych rodziców. To bardzo przyjemne móc sprawiać radość innym!  

 

 Ostatnie dni maja również przyniosły nam nie małą niespodziankę! Na 
cieszyńskim Rynku odbywał się Międzynarodowy Festiwal czytania nad 
Olzą, w ramach którego czekała na nas niezliczona ilość atrakcji. Największą 
atrakcją okazała się Bajkowa Ciuchcia, do której wsiedliśmy ze specjalnymi 
biletami, które kiedy usiedliśmy wygodnie skasował nam pan kontroler. 
Ruszyliśmy na przejażdżkę wokół Rynku, skąd doskonale było widać co tam 
się dzieje ciekawego. Początkowo nie wiedzieliśmy dlaczego ta ciuchcia tak 

się nazywa, ale gdy tylko czerwony pociąg ruszył pan zaczął nam czytać wiersze m.in. 
„Katar”, „Słoń ”. Mimo, że pan czytał piękne i zabawne wierszyki to nasze nosy przyklejone 
były do szyby, nie mogliśmy oderwać wzroku od tego wszystkiego, co działo się na Rynku. 
Kiedy nasza podróż pociągiem dobiegła końca, usiedliśmy sobie wygodnie na ławkach przed 
sceną, gdzie zajadając pyszne ciasteczka wysłuchaliśmy kilku rad jak sami w domu możemy 
zabawić się w teatr. Aktor występujący na scenie zaproponował nam wszystkim udział w 
przedstawieniu Hugo był bardzo rozczarowany, że nie został zaproszony na scenę. 
Obejrzeliśmy fragmenty „Jasia i Małgosi”, „Czerwonego Kapturka” i „Wojny makowej”. 
Czekały na nas jeszcze inne niespodzianki. Maksiowi najbardziej podobały się ogromne 
bańki mydlane, na które również inne Skrzaty patrzyły jak zaczarowane. Właśnie dlatego 
kilka baniek bardzo miły pan zrobił specjalnie dla nas. Majka podskakiwała do nich tak 
wysoko jakby chciała z nimi odlecieć pod samo niebo. Pokaz chodzenia na szczudłach 
zainteresował prawie wszystkie przedszkolaki, do tego stopnia, że prawie wszystkie Skrzaty 
spróbowały swoich sił próbując utrzymać równowagę na tych dziwnych, długich patykach. 

 



Dorianowi bardzo przydałyby się takie szczudła zamiast drabiny potrzebnej do 
zrywania jabłek z drzewa. Szczęściarzem okazał się Hugon, który mógł usiąść na bardzo 
ciekawym rowerze – na takim, który ma tylko jedno koło! Jazdy spróbować chcieliśmy 
wszyscy jednak tylko Hugo ma takie długie nogi, my musimy jeszcze poczekać… może za 
rok?! Nasz dobry znajomy Franklin, wyskoczył prosto z książki, żeby zrobić sobie z nami 
zdjęcie i co niektórym, bardziej odważnym Skrzatom przybić „piątkę”. Pewnie gdyby nie 
burczenie w naszych brzuszkach, ciężko byłoby nam wrócić do przedszkola. 

 

Następnego dnia również wyruszyliśmy na Rynek, jednak na miejscu okazało się, że 
jest tam jakoś pusto i cicho. Tym razem czekało na nas przedstawienie w Bibliotece Miejskiej 
o „Dwóch Dorotkach”, w wykonaniu krakowskiej grupy ARTE-RE. Choć znaliśmy już tę 
bajkę, wszyscy siedzieliśmy jak zaczarowani. Pracowita Dorotka, która chciała wszystkie 
zadania wykonać jak należy nieraz prosiła nas o pomoc ( i dobrze wiedziała do kogo się 
zwrócić). Hugo pomógł wyciągnąć Dorotce z gorącego pieca bochenek chleba,  Ania, 
Beniamin i Kacper robili pranie, wycierali kurze i karmili zwierzątka w domku dobrej wróżki. 
Poza tym wszystkie Skrzaty (jak zwykle ☺) wyrywały się do odpowiedzi na zadawane 
pytania, np. jak powstaje chleb? co robić, żeby być grzecznym? jak można pomagać innym?. 
Dorotka i dobra wróżka zasypane zostały najróżniejszymi pomysłami, bo przecież nam 
pomysłów nie brakuje. Jedyny nasz problem był taki, że przedstawienie odbywało się w 
czasie naszej poobiedniej drzemki, dlatego Dorianek i Maksio mieli bardzo ciężkie powieki. 
Maksia rozbudziła leniwa, rozkrzyczana Dorotka, dlatego na koniec postanowił jeszcze 
zatańczyć z głównymi bohaterami przedstawienia, natomiast Dorian zwinięty w kłębuszek 
tylko leniwie zerkał na kolegę. Bardzo szybkim krokiem wróciliśmy do przedszkola i zaraz po 
pysznym obiadku, zasnęliśmy śniąc o złotych szatach Dorotki, na które wszyscy 
zasłużyliśmy. 

 

 

 

 



 

 

Bardzo ucieszyliśmy się mogąc świętować 5 urodzinki z Wikunią. 
Zaśpiewaliśmy specjalnie dla niej nasz ulubiony przebój „Sto lat” . Każdy z 
nas składał życzenia swojej koleżance, jedni głośno i odważnie, inni nieco 
tajemniczo szeptali życzenia przeznaczone w tym dniu tylko dla Wikunii. 
Nasze oczy bez mrugnięcia obserwowały tajemniczą świeczkę na torcie, 

która okazała się być sztucznym ogniem. Wydobywające się z niej migoczące 
gwiazdki wprawiły nas w osłupienie Może to ona spełni wszystkie życzenia 
Wikunii? Ale na wszelki wypadek pomogliśmy solenizantce zdmuchnąć i 

tradycyjne świeczki. Następnie zjedliśmy przepyszny truskawkowy tort, który 
tak nam zapełnił brzuszki, że niewiele miejsca zostało na obiad. Dziękujemy 

za przyjęcie i jeszcze raz składamy gorące życzenia! 

 

 

 



 

ŚPIEWALISMY PIOSENKI:  

 

 

 „POMOGĘ MAMUSI” 

Choć mam rączki małe  

i nie wiele zrobię,  

pomogę mamusi,  

niech odpocznie sobie.  

Zamiotę izdebkę,  

umyję garnuszki,  

niech się tu nie schodzą  

łakomczuszki-muszki.  

I braciszka uspię  

w białej kolebusi.  

Chciaz w tym pomogę  

Kochanej Mamusi. 

„W ZIELENI ŁĄKĄ MAJOWA” 

W zieleni łąka majowa,  

gdzieś w trawie świerszczyk się chowa.  

Nastroił skrzypce maleńkie,  

gra zielone piosenki.  

 

ref. Dla taty piosenki, dla taty,  

dla taty piosenki dla taty.  

 

W kolorach łąka majowa,  

już od stokrotek różowa.  

A od bławatków błękitna,  

bo wszystkie kwiaty zakwitły.  

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy... 

 

 



                                                                                                                            

 

UCZYLIŚMY SIĘ WIERSZYKA: 

„Cała ł ąka dla mamy” B. Lewandowska  

Mamo! Chodź z nami! 
Damy Ci - łąkę.  
Z kwiatami,  
ze skowronkiem,  
ze słonkiem. 
Do wąchania, słuchania, patrzenia... A 
do łąki dodamy życzenia.  
Nawet gdy się zachmurzy na niebie, 
nawet gdy się kłopotów nazbiera, 
my uśmiechniemy się do siebie, 
zawsze, jak dziś, jak teraz! 
 

 

ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW 

 

 W maju w kieszeni Lulu znaleźliśmy całą sowią RODZINĘ! Była mama, był tata oraz 
siostra, brat a nawet niemowlę. W piosence „Family song” zamienialiśmy się w członków 
sowiej rodziny – sówki po kolei przylatywały do domu – doliczyliśmy się pięciu sówek 
mieszkających na drzewie.  

            Usłyszeliśmy też nową historyjkę: „Pewnego dnia kangurzyca Lulu przed drzwiami 
swojego mieszkania na drzewie znalazła, ku swojemu zdziwieniu, małą sówkę. Maleństwo 
bardzo się ucieszyło, bo pomyślało, że to jest jego mamusia. Z nadzieją mała sówka 
zapytała: Czy ty jesteś moją mamusią? Lulu odpowiedziała, że nie, bo jest kangurzycą. 
Następnie przyleciał brat, potem siostra, tatuś, brat – mała sówka wszystkim zadawała to 
samo pytanie: Czy ty jesteś moją mamusią? Za każdym razem słyszała przecząca 
odpowiedź. Nagle wydarzyło się coś, co wszystkich zebranych na drzewie przeraziło – oto 
mała sówka, nie umiejąca jeszcze latać, straciła równowagę i wypadła z balkonu. Zanim 
przerażeni rzucili się na pomoc, poczuli mocny powiew wiatru – coś z prędkością błyskawicy 
przeleciało obok nich i złapało spadające niemowlę w swoje mocne ramiona. Była to mama 



sowa: Moje dzieciątko! – wykrzyknęła. Moja mamusia! – wykrzyknęła mała sówka. Wszyscy 
zebrani odetchnęli z ulgą, że wszystko szczęśliwie się zakończyło.” Wszystkim bardzo 
spodobała się ta historia dlatego też bardzo chętnie uczestniczyliśmy w jej odgrywaniu.  

 Był czas również na indywidualną pracę z kartami pracy – liczyliśmy sówki  
w gniazdach, łącząc je z odpowiednimi liczbami; rysowaliśmy brakujących członków sowiej 
rodziny; liczyliśmy sówki na drzewie oraz rysowaliśmy swoją rodzinę, nazywając w języku 
angielskim, kogo narysowaliśmy.   

 Poznaliśmy też krótką rymowankę (Finger play family rhyme), którą również 
odgrywaliśmy.   

 

NEW WORDS: 

Mummy (mamusia), daddy (tatuś), sister (siostra), brother (brat), baby (niemowlę). 

Owl (sowa).  

 

PASSIVE:  

Sit down/ stand up/ Point to…/ How many can sou see?/ Can you see the number…? One 
little owl sitting in the tree. Here comes …./ Are you my mummy? No, I’m not your mummy./ 
Who’s this?/ Where’s ….?/ Can you see a baby bird, …?/ Bring me… 

 

NEW SONGS/CHANTS: 

 

Family song 

Story B1 

Finger play family rhyme 

Mother’s Day song (CD A) 

 

 

   

 

 


