
   Wrzesień       

  u Skrzatów 
Wakacje, wakacje i po wakacjach… i 

bardzo dobrze, bo niektórzy z nas nie mogli 
doczekać się powrotu do przedszkola. Wypełnieni 

wspomnieniami z wakacji, wypoczęci i pełni wraŜeń przekroczyliśmy 
próg sali przedszkolnej. Mieliśmy sobie mnóstwo do powiedzenia, więc 
buzie nam się nie zamykały. Nasze panie czekały bardzo stęsknione i 
starały się wysłuchać wszystkich opowieści naraz.  

Po wakacjach czekała na nas miła niespodzianka, bo oprócz 
naszych dobrze znanych koleŜanek i kolegów grupowych, czekały na 
nas równieŜ nowe Skrzaty. Dołączyli do nas Katia i Arturek, których 
pamiętaliśmy juŜ ze spotkań lipcowych. DuŜą niespodzianką okazało 
się dołączenie do grona Skrzatów Karolka, którego znaliśmy juŜ z 
grupy Elfików oraz Oskara, który do tej pory chodził 
do przedszkola nr 1. Podczas przerwy wakacyjnej 
okazało się, Ŝe naszej Anusi wyrosły malutkie 
skrzydełka dzięki, którym zmieniła się w Elfika. Na 
szczęście Skrzaty i Elfy to jedna rodzina, więc na 
pewno nie braknie nam czasu na wspólną zabawę. 
Razem z paniami postaramy się, aby nasi nowi koledzy czuli się z nami 
jak najlepiej.  

 



Po wakacjach, wróciliśmy do przedszkola chyba bardzo 
odmienieni, bo pani od razu zaczęła nas mierzyć i 
okazało się, Ŝe niektórzy z nas musieli zmienić 
stoliczki na wyŜsze. Ten rok, niesie nam mnóstwo 
atrakcji, ale równieŜ mnóstwo pracy, czekają na nas 

całkiem nowe obowiązki i całkiem nowe przyjemności. Część z nas za 
rok moŜe pójdzie do szkoły, więc czeka nas mnóstwo pracy. Ale ta 
praca większości z nas się od razu spodobała, bo dostaliśmy bardzo 
kolorowe ksiąŜki, w których nie brakuje ciekawych zadań. Panie 
przyznają nam kolorowe pieczątki, kiedy staramy się dobrze wykonać 
nasza pracę.  

Pierwszy tydzień pobytu w przedszkolu rozpoczęliśmy od 
przypomnienia sobie naszych ulubionych zabaw. Zadawaliśmy sobie 
zagadki, próbując pokazać swoje ulubione zabawy, opisywaliśmy, gdzie 
mieszkają zabawki, próbując dokładnie określić miejsce „obok czego”, 
„pod czym”, „za czym” itd. Wykonaliśmy sobie nowe etykietki 
na krzesełka, naklejając swoje imię na kartonik i ozdabiając je 
kolorowymi elementami. Jaś i Staś, bohaterowie piosenki 
przedłuŜyli naszą zabawę z imionkami, bo najpierw odkryliśmy 
podobieństwo imion tych chłopców, a następnie pięciolatki 
próbowały wskazać na jaki głos zaczynają się nasze imiona. 
Okazało się, Ŝe dla niektórych czterolatków to równieŜ świetna 
zabawa. Muzyczny marsz dzieci wyznaczył nam prostą drogę, którą 
staraliśmy się jak najdokładniej narysować. Rysowanie po śladzie nie 
było większym problemem, jednak połączenie dwóch odległych 
punktów wymagało sporego skupienia. Bawiliśmy się równieŜ 
wykorzystując swoje znaczki rozpoznawcze. Dzieliliśmy je np. na 
poszczególne grupy, tj. zwierzęta czy zabawki, próbowaliśmy teŜ 
narysować swój znaczek. DuŜo zabawy dostarczyły nam teŜ figury 
geometryczne. Określaliśmy charakterystyczne cechy koła, kwadratu, 
prostokąta i trójkąta, chociaŜ Dorian nie miał problemu z opisaniem 



nam rombu, a Martynka bez problemu wskazała nam owal. Paluszkami 
zamoczonymi w kolorowej farbie wypełniliśmy kontury kwadratu, a 
barwną wydzieranką zakleiliśmy całe koło. Pani przedstawiła nam 
teŜ etykietę z napisem „figury”, w którym niektórzy z nas 
odnajdywali literki, które znają ze swojego imienia. Figury 
towarzyszyły nam równieŜ podczas rozwiązywania zadań w 
naszych ksiąŜkach. Próbowaliśmy stworzyć róŜne rzeczy z koła, a 
nasze pomysły przerosły oczekiwania pani. Dziewczynkom koło 
posłuŜyło jako głowy pięknych księŜniczek, czy środki kolorowych 
kwiatków. Dawidkowi koła posłuŜyły do narysowania przyrządu do 
podnoszenia cięŜarów, Maksio narysował grubego kuraka, a Dorian 
stworzył bardzo skomplikowaną maszynę z kołem zębatym.  

Przypomnieliśmy sobie o zasadach, których 
przestrzegać będziemy w naszej przedszkolnej sali. 
Większość z nich świetnie pamiętaliśmy, niektórzy z 
nas potrafili wskazać zasady, które są dla nich 
najtrudniejsze. Hugo przyznał na przykład, Ŝe 
największy kłopot ma z porządkowaniem swoich 
ubrań po spacerze, a Pola nie przepada za 

sprzątaniem zabawek. Wszystkim Skrzatom największą trudność 
sprawia pamiętanie o podnoszeniu ręki, gdy chcą coś powiedzieć… ale 
kto pamięta o podnoszeniu ręki, kiedy ma się tyle do powiedzenia? 
(moŜe panie znowu troszkę przymkną na to oko ☺???). Zgodziliśmy 
się zawrzeć  umowę i podpisać ją kolorowym odciskiem dłoni. 
Ustaliliśmy równieŜ, Ŝe wszyscy będziemy pilnować jej 
przestrzegania. PoniewaŜ jesteśmy juŜ starszymi przedszkolakami, a 
panie zauwaŜyły, Ŝe jesteśmy bardziej odpowiedzialni i samodzielni – 
zaczęliśmy pełnić dyŜury. Z wierszyka Cz. Janczarskiego „DyŜurny” 
dowiedzieliśmy się kim jest dyŜurny i czym się zajmuje. Wspólnie z 
panią przydzieliliśmy kolorowe znaczki poszczególnym pomocnikom. 
Pani wyznaczyła pierwsze pary dyŜurnych, którzy będą wykonywali 



zadania przez cały tydzień. Po zakończonym tygodniu będziemy 
próbowali ocenić rzetelną pracę podczas 
wykonywania zadań.  

Dwa tygodnie rozmawialiśmy o 
wspomnieniach z wakacji i jeszcze nie 
wszystko udało nam się opowiedzieć. Krzyś 

opowiadał nam o męskiej wyprawie na Mazury, a Dominika była pod 
wraŜeniem muszelek, jakie przywiozła znad morza. Beniamin równieŜ 
przywiózł ciekawe wspomnienia z nad morza, dokładnie tłumacząc 
wszystkim jak waŜną rolę pełni kotwica. Maksio nawet narysował nam 
co zobaczył nad Soliną, a Martynka najbardziej wypoczęta z 
wszystkich Skrzatów opowiadała o ciekawych atrakcjach, jakie 
czekały na nią w Rabce. Dla większości z nas był to przemiły czas 
spędzony ze swoją rodziną. Część z nas odwiedzała 
dziadków, którzy mieszkają daleko, a inni wymyślali bardzo 
ciekawe zabawy w zaciszu domowym.  Rozmawiając tak o 
ciekawych miejscach, które moŜna było zobaczyć podczas 
wakacji, postanowiliśmy troszkę przedłuŜyć sobie ten 
wspaniały okres i przeŜyć jeszcze kilka przygód. Jednego dnia pani 
zaprosiła nas na wycieczkę do zoo, a Ŝeby uwiecznić wycieczkę, 
pięciolatki przygotowały sobie aparaty fotograficzne, które trzeba 
było odpowiednio skleić. Natomiast czteroletnie Skrzaty 
skonstruowały bardzo ciekawe modele aparatów z klocków. Ciekawe 
zdjęcia zrobiliśmy misiowi, który nie chciał podać łapki, oraz 
tygrysowi, który groźnie wyglądał zza krat. DuŜo zabawy dostarczyła 
nam równieŜ literka A, którą słyszymy na początku słowa „aparat”. 
Próbowaliśmy znaleźć inne wyrazy, w których na początku słyszymy 
głos: „a”, następnie odnajdywaliśmy jej znak w krótkich tekstach.   



„Na morzu fale dwie, spotkały kiedyś się i teraz 
falują, falują . Fale, fale dwie.” – to piosenka, która 
zabrała nas nad morze. Do rytmu tej piosenki, 

wodziliśmy palcami po linii falistej, sami na 
kartkach rysowaliśmy falujące morze, na które nakleiliśmy kolorowe 
Ŝaglówki. Rozmawialiśmy o skarbach znalezionych podczas wakacji, 
jednym wyjątkowym okazał się bursztynek, przez który cały świat 
wydaje się magicznie mieniący. Takie właśnie obrazy stworzyliśmy – 
malując słonecznymi, bursztynowymi i niezwykle wakacyjnymi 
odcieniami.  

PoniewaŜ wakacje kojarzyły nam się 
szczególnie z wodą, postanowiliśmy 
troszkę się jeszcze tą wodą pobawić. 
Pani nalała nam do wanienki wody, do 
której wkładaliśmy róŜne przedmioty: np. 
plastikowe klocki, worek napełniony 
powietrzem, drewniany klocek, klucz, 
piórko, magnes. Próbowaliśmy przewidzieć, które rzeczy utoną, a 
które będą się utrzymywały na wodzie. Antoś pewny siebie od razu 
krzyczał, Ŝe drewno nie zatonie i jak się okazało miał rację. Karolek 
wyjaśnił nam dokładnie, Ŝe przedmioty lekkie unoszą się na 

powierzchni wody, a toną te 
cięŜkie. Z pomocą pani 
przygotowaliśmy sobie 
statki z papieru, które 
ozdobiliśmy atrakcyjnymi 
obrazkami i urządziliśmy  
zawody pływackie. 
Dmuchaliśmy na swoje 
statki próbując wyznaczyć 
im kierunek płynięcia. 



Staraliśmy się dmuchać ostroŜnie, Ŝeby jak najdłuŜej utrzymać je na 
wodzie. Niestety mimo wielkiego skupienia wszystkie statki namokły i 
zatonęły, ale zabawa była wspaniała. Później czekało nas sprzątanie, 
bo na naszej sali pojawiało się coraz więcej kałuŜ. Na szczęście 
Maksio i Bartek szybko wyłowili resztki statków i poradzili sobie ze 
sprzątaniem sali.  

Nasze ukochane rodziny dostarczyły nam tematu do 
ostatni tydzień września. Wymienialiśmy członków 

swojej rodziny, przypominaliśmy sobie jak mają na 
imiona nasi rodzice, co okazało się dla niektórych 

dość trudną zagadką. Określaliśmy kto w rodzinie 
jest najwyŜszy, a kto najniŜszy, kto jest 

najstarszy, a kto najmłodszy. Próbowaliśmy ustalić 
na przykład czy babcia Ela to mama mamusi czy 

tatusia, co wcale nie okazało się łatwym zadaniem. Oglądając rodzinny 
album postanowiliśmy sami stworzyć własny portret rodzinny. Dzięki 
farbom wyczarowaliśmy prawdziwe arcydzieła. Viktoria namalowała 
swoją rodzinę wyglądającą radośnie z okienek, a Dawidek domalował 
postać tajemniczego brata. Malowanie farbami sprawiło nam tyle 
radości, Ŝe prosiliśmy o coraz to więcej kartek. Przyjemność w 
malowaniu odnalazł równieŜ Antoś, który po raz pierwszy, z tak 
wielkim zaangaŜowaniem, malował swoja rodzinkę skaczącą po trawie. 
Następnie opisywaliśmy namalowane osoby, mówiliśmy jak wyglądają, 
jakie lubią kolory i co lubią robić najbardziej. 
Rozwiązywaliśmy równieŜ zagadki dotyczące zajęć 
wykonywanych przez wszystkich domowników. Okazało 
się, Ŝe nasi rodzice naprawdę mają duŜo na głowie, 
próbowaliśmy wymyślić jakiś sposób na to Ŝeby im pomóc i 
… udało się: moŜemy na przykład sprzątać po skończonej 
zabawie zabawki lub składać swoje ubranka. Pewnego dnia 
ozdobiliśmy, w wymyślne wzory, wyciętą liczbę 1. 



Narysowaliśmy obok mamę, bo mamę mamy przecieŜ tylko jedną i 
nakleiliśmy etykietę z napisem „mama”. Niektórzy z nas wybrali cały 
wyraz, inni wyraz do ułoŜenia z części: ma-ma, a jeszcze inne Skrzaty 
wybrały pojedyncze litery i naklejały je według wzoru, (tak  jak 
Maksio) lub zupełnie samodzielnie, jak Martynka. Wskazywaliśmy 
równieŜ części ciała, które występują pojedynczo. Okazało się, Ŝe 
znowu wymieniliśmy więcej niŜ pani się spodziewała, bo głowa, nos, czy 
buzia, to rzecz oczywista, ale kiedy pojawiło się gardło i tchawica 
zaczęło robić się coraz trudniej. Choć trochę nas pani zaskoczyła, Ŝe 
biodra są aŜ dwa!  (?)   

 Bardzo ucieszyliśmy się mogąc świętować razem z 
Arturkiem i Krzysiem ich urodziny. Arturek skończył 4 
latka, a Krzyś dołączył do grona 5-latków. ZłoŜyliśmy 
chłopcom serdeczne Ŝyczenia, zaśpiewaliśmy uroczyście 

sto lat. Chłopcy poczęstowali nas słodkościami i jakby się umówili, bo 
oprócz pysznych slodyczy,  mieli dla nas słodziutkie i pełnymi witamin 
owocei!Bardzo dziękujemy! 

Poza tym nadal uwielbiamy chodzić na spacery, 
odwiedzać place zabaw czy znajome miejsca w 

Lasku Miejskim. JuŜ od samego ranka 
obserwujemy przez okno czy przypadkiem 
deszcz nie zmieni naszych planów. Wielką 

niespodziankę mieliśmy, kiedy po poobiednim 
przeczytaniu bajki, pani zabrała nas na nasz, przedszkolny plac 

zabaw. Sprawdziliśmy nową zjeŜdŜalnię, która początkowo w ogóle 
niebyła śliska, ale z kaŜdym zjazdem bardzo szybkich Skrzatów, 
nabrała właściwego rozpędu. Drabinki do wspinania, piaskownica, 

bujaki, wszystko wspaniałe, tylko dlaczego pani tak szybko zabrała 
nas na podwieczorek?!  



Wrześniowe atrakcje  

Skrzatów 

 

Wrzesień był dla nas tak atrakcyjny, Ŝe bardzo trudno 
opisać wszystkie atrakcje, które na nas czekały.  

10.09 - Wzięliśmy udział w „Wystawie warzyw i owoców”  
zorganizowanej w Domu Narodowym.  

 16.09  - Nasze przedszkole odwiedzili goście z hotelu 
Elemels Planet z Ustronia, którzy opowiedzieli nam o naszej 
planecie Ziemi. 

 17.09  - Wzięliśmy udział w Dniu sprzątania świata, 
porządkując Lasek Miejski.  

 29.10  - Udaliśmy się na wycieczkę do Górek Wielkich, 
gdzie odwiedziliśmy gospodarstwo agroturystyczne oraz Chlebową 
Chatę 

 Z grupą zapisanych dzieci rozpoczęliśmy cotygodniowe 
wyjścia na basen do Szkoły Podstawowej nr 4. 

 



Wystawa warzyw i 
owoców w Domu 
Narodowym  (10.09.2010) 
10 września udaliśmy się na krótką wycieczkę do Domu Narodowego. 
Czekała tam na nas niezwykle kolorowa wystawa warzyw i owoców.  

 

 

 



 

Mogliśmy tam zobaczyć bardzo  

dorodne dynie, niektóre z nich  

miały dość dziwaczne kształty.  

Katię tak zainteresowały niektóre 
okazy ,Ŝe od razu próbowała 
sprawdzić czy na pewno są 
prawdziwe…  

i  chyba były, bo sporo waŜyły.    

 

    Podziwialiśmy równieŜ niezwykle kolorowe, papierowe bukieciki 
kwiatów. Wyglądały jakby je ktoś przed chwilką zerwał na łące, a 
wymagały długotrwałej pracy i wielkiej cierpliwości. Dorian długo 
sprawdzał czy wszystkie z nich są dobrze umocowane.  



  

 

Mogliśmy obejrzeć kompozycje z 
kwiatów                                      
świeŜych, suszonych, czy 
papierowych. Dziewczynkom 
spodobały się bardzo kolczyki 
wykonane na szydełku w kształcie 
kwiatuszków czy truskawek. 
Niejedna chciałaby mieć takie na 
własność. Smakowicie 
wyglądające owoce i zaprawy 
zimowe w słoikach przyprawiły 
nas o wielkie burczenie w 
brzuszkach. Staraliśmy się 
obejrzeć wszystko dokładnie, 
szkoda tylko, Ŝe nie mogliśmy 
tam poprzestawiać wszystkich 

okazów, bo nasza ciekawość 
prowadziła nas we wszystkie 
zakamarki.  

                           

 

 



DłuŜej zatrzymaliśmy się równieŜ przy fontannie pełnej skrzatów, 
szkoda, Ŝe lato juŜ dobiega końca, bo część z nas rozmarzyła się o 
kąpielach. W najmniejsze dziurki zaglądał szczególnie Maksio, który 
poszukiwał swojego małego pieska, który zaginął na wystawie w 
ubiegłym roku. Mimo, Ŝe tegoroczna wystawa była mniej obfita w 
dorodne okazy (pani wyjaśniła nam, Ŝe to z powodu duŜych opadów 
deszczu), nam podobało się bardzo.  

 

Wyśmienite humory nie opuszczały nas nawet na chwilkę. Za rok na 
pewno znów wybierzemy się na wystawę pełną witamin. 

                    

 



Sprzątanie świata 
Dzień 18 września ogłoszony jest dniem Sprzątania Świata. 
Skrzaty razem z Elfami Postanowiły równieŜ (z małym 
przymruŜeniem oka ☺☺☺☺) przyłączyć się do akcji. WyposaŜeni w 
specjalnie ozdobiony karton, woreczki i łopatki udaliśmy się 
sprzątać świat 

.   

 

 

 

 

 

Liczne spacery w Lasku Miejskim czy w 
okolicach przedszkola, pokazały nam, Ŝe 
nie wszyscy ludzie dbają o przyrodę. 
Dlatego właśnie Lasek Miejski wybraliśmy 
na miejsce, które troszkę 
uporządkujemy. Jak przystało na 
prawdziwych straŜników porządku, 
otrzymaliśmy na ręce specjalne woreczki, 
które jak magiczne rękawiczki 
przyciągały papierki.  Panie przestrzegły 
nas, Ŝe nie moŜna podnosić szkła czy 
puszek, bo to mogłoby być dla nas 
niebezpieczne. Dlatego zajęliśmy się 



tylko papierkami – których naprawdę nie brakowało. W okolice 
pomnika Mieszka dotarliśmy na czas, bo okazało się, Ŝe właśnie 
tam rozpoczął panowanie znany nam z teatralnego przedstawienia 
Król Bałagan. Papierowe kule upadały na trawę tak szybko, Ŝe 
mieliśmy kłopot nadąŜyć je zbierać. 

Niektóre Skrzaty widziały 
króla Bałaganu jak ucieka 
między drzewami, inni 
podejrzewali, Ŝe pani Ela, 
często znikająca z pola 
widzenia, jest jego 
pomocnikiem. bardzo waŜnym 
dniem w Ŝyciu Skrzatów. 
Papierków było tak duŜo, Ŝe 

zrobiliśmy konkurs na największą ilość wrzuconych papierków do 
kosza.  

Kiedy juŜ wszystko uporządkowaliśmy, wzięliśmy udział w 
zawodach „kto szybciej doniesie papierek do kosza”. Nie było to 
łatwe zadanie, bo trzeba było dobiegnąć po papierek, nałoŜyć go 
na łopatkę i szybciutko wrócić z nim do kosza.            

 

 

 

 

 

 

 



Ale przy tym było zabawy… Kibice bardzo Ŝywiołowo dopingowali 
zawodników.  

Później przeszliśmy ścieŜką wzdłuŜ Lasku Miejskiego, gdzie 
zabawa „bystre oko” pozwoliła nam wypatrzyć nawet te 
najdrobniejsze papierki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiemy juŜ, Ŝe naleŜy dbać o przyrodę i o czystość dookoła nas. 
Obiecaliśmy nie zaśmiecać ulic, a poniewaŜ to nie jest dla nas 
trudna sprawa, dlatego postanowiliśmy równieŜ dbać o nasze 

najbliŜsze otoczenie, tzn. sprzątać po zakończonej zabawie, w 
domu i sali przedszkolnej. To jest przecieŜ nasz Mały Świat!!! 



 Przedstawienie „Planeta 
Ziemia”  
 Nasze przedszkole 
wypełniło się kolorem 
zielonym, a wszystko to 
za sprawą gościa, który 
postanowił spotkać się z 
nami. Mia – bo tak 
miała na imię 
sympatyczna zielona 
postać, przybyła do nas z planety Elemens. PoniewaŜ jej głowa, 
kształtem przypominała naszą planetę Ziemię, to szybko się 
domyśliliśmy o czym będzie opowiadała.  

 

Mia, w 
towarzystwie 
swojej 
przyjaciółki, 
przyjechały do 
Bajlandii, Ŝeby 
powiedzieć nam 
troszkę o naszej 
planecie i 
wysłuchać naszych 

pomysłów, dotyczących dbania o otoczenie, w którym Ŝyjemy.   



Dowiedzieliśmy się, Ŝe Ziemia jest bardzo radosna, kiedy 
ludzie dbają o przyrodę. My równieŜ, podpowiedzieliśmy gościom, 
jakie my mamy pomysły, Ŝeby zatroszczyć się o środowisko.   

 

 

 

 

 

 

 

Po wysłuchaniu waŜnych informacji,  

Mia zaprosiła nas do złoŜenia  

uroczystego przyrzeczenia,  

które dotyczyło dbania o przyrodę. 

 

 Po złoŜeniu obietnicy, przypieczętowaliśmy umowę odciskiem 
kciuka – oczywiście w kolorze zielonym.  

 

 

 

 

 



Na koniec odtańczyliśmy taniec Ziemi, a następnie czekała 
na nas bardzo  miła niespodzianka – Mia wszystkim dzieciom 
rozdała prezenty – małe, zielone przytulanki, które posłuŜyły nam 
od razu do zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoŜe kiedyś, 
spacerując z rodzicami 
ulicami Ustronia, uda 
nam się spotkać naszą 
nową zieloną znajomą?! 

        

 

 

 

 



 

 

W październiku… 
                  

 

W październiku tematu dostarczy nam na pewno pani Jesień, a jej 
dary w postaci warzyw i owoców,  królować będą na naszych stołach.  

Następnie przypomnimy sobie zasady ruchu drogowego i w zawiązku z 
tym spotkamy się ze specjalistą w tym temacie – czyli panem 

policjantem.  

W ostatnim tygodniu października zadbamy o nasze kąciki zabaw.   

 

 

 

 



Śpiewaliśmy piosenki: 

„Przedszkole – drugi dom” 

1. Gdy dzień wstaje i wita świat, 

ranną porą wstaję i ja. 

Mama pomaga ubierać się, 

do przedszkola prowadzi mnie.  

         Ref. Ja chodzę tam co dzień, 

                 obiadek dobry jem, 

                 a po spacerze w sali 

                 wesoło bawię się, 

                 kolegów dobrych mam, 

                 nie jestem nigdy sam, 

                 przedszkole domem drugim jest. 

2. Czasem rano trudno mi wstać. 

                                                               Chciałoby się leŜeć i spać, 

                                                                       lecz na mnie auto czeka i miś. 

  W co będziemy bawić się dziś? 

                                              Ref. Ja chodzę tam co dzień... 

3. Zamiast mamy Panią tu mam, 

                                     bardzo duŜo wierszyków znam. 

                                     Śpiewam i tańczę, wesoło mi 



                                     i tak płyną przedszkolne dni. 

                                                                   Ref. Ja chodzę tam co dzień... 
 

„Rodzinna piosenka” 

Coś wam powiem w sekrecie: 

  Czy to zimą, czy w lecie 

  Ja z rodziną lubię spędzać czas. 

  Na wędrówkach dalekich  

  Tam, gdzie góry i rzeki 

I gdzie szumi nieprzebyty las.  

Ref. Rodzinna wyprawa,  

noga lewa, noga prawa,  

lewy but, prawy but.  

Rodzinna wyprawa 

Noga lewa, noga prawa, 

Lewy but i prawy but 

Maszerują tup, tup, tup. 

Dziadek z mapą na przedzie 

Piękna trasą nas wiedzie, 

Za nim babcia, a za babcią – ja. 

Potem mama i siostra,  

Tatuś w tyle pozostał:  

Dźwiga plecak i prowadzi psa.       

                                        Ref. Rodzinna wyprawa… 



„Ola i liście”          
 

Poszła Ola na spacerek,  
na słoneczko i wiaterek, 

 
A tu lecą jej na głowę  
liście złote i brązowe. 

 
Myśli Ola liści tyle,  

Bukiet zrobię z nich za chwilę. 
 

La, la, la ,la ,la, la, la, la,  
la, la, la, la, la, la, la, la. 

 

 

 

 

 

ANGIELSKI W GRUPIE SKRZATÓW 
Po wakacyjnej przerwie, w połowie września, radośnie przywitaliśmy naszych angielskojęzycznych 
przyjaciół – kotka Cookiego, kangurzycę Lulu oraz kaczorka Densla.  
Kaczorek w czasie wakacji polubił chyba zabawę w chowanego bo ciągle się nam gdzieś chował – 
najpierw szukaliśmy go (śpiewając piosenkę) w konarach drzewa, na stawie, pod drzewem oraz za 
drzwiami jego mieszkania. Jednak on wymyślał coraz to ciekawsze kryjówki – to ukrył się w kieszeni 
Lulu to znowu schował się pod dywanem w naszej sali.  
Pewnego dnia okazało się, że zniknął nie tylko Densel ale i Cookie! Tego już było za wiele – zaraz 
zamieniliśmy się w detektywów – sprawdziliśmy:  na krześle, pod krzesłem, na stole, pod stołem, za 
drzwiami… w końcu zaglądnęliśmy do torby: JEST! – zawołaliśmy – Cookie ukrył się w torbie Pani 
Gosi. 
NEW WORDS:  
In, on, under, behind 
PASSIVE:  
Table, chair, bag, carpet. 
Let’s all look for Densel. 
SONGS: 
Densel’s song 
 

 



 

 

 

 

 


