
 

 

Chronimy środowisko – „Co to jest środowisko 

naturalne?”  od tego zaczęła się nasza debata na temat 

ochrony środowiska. Mieliśmy wiele pomysłów i szybko to 

ustaliliśmy. Niestety,  nie wszyscy umieliśmy 

wypowiedzieć się na temat, jak powinniśmy o nie dbać. 

Jednak  zapoznaliśmy się z ciekawą literaturą i ilustracjami, 

które przybliżyły nam ten temat. Zatem wiemy już, że 

należy nie zaśmiecać lasów,  parków…, należy oszczędzać energię, wodę, poznaliśmy kilka 

bardzo tajemniczych ale bardzo ważnych słówmin.: segregacja i recykling. Uczyliśmy się 

segregować śmieci do właściwych pojemników, pomogła nam w tym książka, której to 

bohaterowie /dzieci/, odwiedzali ciekawe miejsca w Cieszynie i przy okazji zbierali, 

segregowali i wyrzucali śmieci. Bawiliśmy się również klockami magnetycznymi, które 

pomogły nam, nabyte wiadomości usystematyzować i utrwalić. Dowiedzieliśmy się też co to 

jest makulatura, ile pożytecznych  rzeczy użytku codziennego po recyklingu, można z niej 

otrzymać. Najbardziej jednak nas zdziwiła informacja o tym, że z butelek plastikowych 

można uzyskać np., bluzę polarową /niewiarygodne/. Wszystkie te działania pomogły nam 

stać się bardziej świadomymi „uczestnikami” ochrony środowiska. Problem ochrony 

środowiska poruszyliśmy również na zajęciach metody dobrego startu, a dotyczył on wpływu 

zanieczyszczeń środowiska na życie pszczół oraz roli jaką odgrywają pszczoły.Dlatego od 

dziś nie będziemy postrzegać pszczół tylko przez pryzmat owadów, które żądlą.  

W tym też tygodniu mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu filharmonii, który gościł z 

genialnym występem, a przybliżył nam twórczość Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. 

Święta Wielkanocne – na dobry początek ustaliliśmy co 

kryje się pod tym pojęciem /odkryliśmy, że mają wspólną cechę z 

Bożym Narodzeniem: będą prezenty i „wolne” – czyli 

leniuchowanie!!!/, dlaczego są one takie ważne i „wielkie”. 



Kolejnym etapem postępowania było ustalenie towarzyszących temu świętu tradycji, 

zwyczajów, które to tematykę przybliżały nam prace plastyczne i poznane piosenki. Tak też 

wykonaliśmy kolorowe zajączki z leniwych ósemek na zajęciach Edukacji przez Ruch, gdzie 

jednocześnie usprawnialiśmy pracę obu półkul naszego mózgu, wysłuchaliśmy bardzo 

ciekawy wiersz, który wprowadził nas w temat świąt, poznaliśmy piosenki „Śmigus  dyngus” 

– ta tradycja spodobała nam się najbardziej /w związku z nią snuliśmy wiele interesujących 

opowieści i zaplanowaliśmy dokładnie akcję polewania wodą na lany poniedziałek/. Nie 

mniej ciekawa okazała się tradycja malowania jaj, którą to przybliżyła nam piosenka 

„Pisanki” /pierwsze też już powstały w przedszkolu/. 

 

 W tym świątecznym okresie pełnym przygotowań odwiedził nas teatr Sceny Polskiej z 

Czeskiego Cieszyna, który to wystawił przedstawienie pt.: „Zwierzątkowo”. Było bardzo 

wesoło, aktorzy śpiewali mnóstwo piosenek, prezentowali barwne postaci zwierząt. 

 Kolejnego dnia wybraliśmy się na zaproszenie do Szkoły Katolickiej im Dzieciątka 

Jezus w Cieszynie. Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy. Braliśmy udział w zajęciach 

sportowych /i te przypadły nam najlepiej do gustu/, muzyczno-plastycznych oraz 

pracowaliśmy z tablicą multimedialną. Bardzo nam się podobało w szkole, nie obyło się też 

bez pysznego poczęstunku, jednak drogę powrotną do przedszkola pokonaliśmy w 



przyspieszonym tempie – spieszyliśmy się do rzeczy najbardziej przez nas upragnionej – do 

zabawy! 

Naszą tematykę świąteczną zwieńczyło wykonanie świątecznego koszyczka: 

odrysowywaliśmy, wycinaliśmy, kleiliśmy – pracy było co nie miara, ale efekt był 

imponujący. 

Na wsi – poznaliśmy, chyba wszystkie żyjące tam zwierzęta. Naszym przewodnikiem 

po wiejskim podwórku stał się wiersz „Na podwórku koło bramy” H. Łochockiej. Wraz z nią 

próbowaliśmy zapamiętać i utrwalić sobie wszystkie trudne nazwy osobników dorosłych i ich 

dzieci, układaliśmy pary, łączyliśmy osobniki dorosłe z młodymi, tworzyliśmy rodzinki, 

naśladowaliśmy ich chód i głosy w zabawach ortofonicznych i piosenkach. Na Metodzie 

Dobrego Startu wzięliśmy dokładnie pod lupę kotka i płotek, po którym chodził. 

Praca rolnika – ciężka, mozolna ale bardzo 

intrygująca i ważna. W tym tygodniu prawdziwym 

wsparciem i znawcą tematu okazał się nasz super kolega 

Filip, który zna nawet najskrytsze tajniki tego zawodu. 

Przebrnęliśmy więc zwycięsko przez: orkę, bronowanie 

i sianie, by potem móc młócić, przetwarzać ziarna na 

mąkę i wreszcie udać się do sklepu by ją kupić i być 

gotowym do robienia wypieków. By nasz sukces okazał się całkowity postanowiliśmy 

dzielnie ćwiczyć, bo wiemy, że rolnik musi być silny i sprawny fizycznie. Tak więc 

chodziliśmy po ławeczce by utrzymać równowagę, przeskakiwaliśmy przez nią /nie zawsze 

nam się to udawało/, podciągaliśmy się po pochyłej ławce, stąpaliśmy bosymi nogami po 

 W związku ze zbliżającymi się obchodami święta Konstytucji 3 Maja, zapoznaliśmy 

się z wyglądem polskiej flagi i pomalowaliśmy ją farbami. Wyjaśniliśmy sobie znaczenie 

słowa konstytucja, ale czy zapamiętaliśmy je? Okazało się, że to bardzo trudne słowo i nawet 

po wielu ćwiczeniach tylko nieliczni z nas potrafili je powtórzyć. Tak więc wiele jeszcze 

pracy przed nami. 

 

 

 



PIOSENKI: 

„ Śmigus dyngus” 

1. W Poniedziałek Wielkanocny 

wiatr poganiał chmurki, 

by zrosiły ciepłym deszczem 

zajączka i kurki. 

 

2. Schował się zajączek w trawie, 

a kurki w kurniku. 

Czy to deszcz, czy śmigus-dyngus, 

wietrzyku-psotniku? 

 

Ref:    Śmigus-dyngus to zabawa. 

Śmigus z lewa, dyngus z prawa 

Chociaż w butach chlupie woda, 

chować się po kątach szkoda.  2x 

 

„Pisanki” 

Pisanki, pisanki,  

jajka malowane  

nie ma Wielkanocy  

bez barwnych pisanek.  

 

Pisanki, pisanki  

jajka kolorowe,  



na nich malowane  

bajki pisankowe.  

 

Na jednej kogucik,  

a na drugiej słońce,  

śmieją się na trzeciej  

laleczki tańczące.  

 

Na czwartej kwiatuszki,  

a na piątej gwiazdki.  

na każdej pisance  

piękne opowiastki.  

„Maszeruje wiosna” 

Tam daleko, gdzie wysoka sosna 

maszeruje drogą mała wiosna 

ma spódniczkę mini, sznurowane butki 

i jeden warkoczyk krótki. 

 

Maszeruje wiosna a ptaki wokoło 

lecą i świergoczą głośno i wesoło 

Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat 

gdy go w górę wznosi - zielenieje świat. 

 

WIERSZE 

Na podwórku koło bramy 

Wiodą spory cztery mamy 

Każda woła, że jej dziecię 

Najładniejsze jest na świecie 

Mówi krowa cielątko 

Mówi owca jagniątko 



Mówi świnka prosiątko 

A kobyłka źrebiątko. 

Lecz tymczasem dziadek czwórka 

Już wymknęła się z podwórka 

I na łące sobie hasa 

W lewo, w prawo i hopsasa 

Podskakuje cielątko 

A tuż za nim jagniątko 

Podryguje prosiaczek 

Biega w kółko źrebaczek 

 

Aż tu wybiegł gdzieś z zagrody 

Hałaśliwy kundel młody 

I ogonem raźnie macha 

Poszczekując hau, hau, hau, hau. 

Oj umyka cielątko 

Oj umyka jagniątko 

Oj umyka prosiaczek 

A na końcu źrebaczek. 

 

 

 

 

 

 



 

KWIECIEŃ w grupie CHOCHLIKI 

Kwiecień upłynął nam pod znakiem utrwalania dotychczas poznanego materiału i słówek 

(zwierzęta, części ciała, kolory, czasowniki, liczebniki), ale nie tylko. Poznaliśmy także 

ukochaną przez dzieci piosenkę o skaczących małpkach „Five little monkeys jumping on the 

bed”, w której w szczególności Antoś, Wiktor, Filip, Dominik i Iwo wcielali się w rolę bardzo 

zdenerwowanego lekarza i bezbłędnie wypowiadali kwestię „No more monkeys jumping on 

the bed!” robiąc przy tym niezwykle groźne miny ☺. Zadbaliśmy także o naszą kondycję 

fizyczną, jednocześnie utrwalając nazwy części ciała w piosence „Hokey Pokey”, a także 

mieliśmy możliwość rolowania się po łóżku (dywanie) śpiewając przy tym „Ten In the bed”.   

Poznaliśmy także przygody chłopca, z którego tata zrobił.. pizzę, dzięki książce „Pete’s a 

pizza” autorstwa Williama Steiga.  

Zachęcam do oglądania i słuchania z dziećmi: kanał:   

Uczyliśmy się, pokazywaliśmy i śpiewaliśmy wybrane piosenki: 

„Five Little Monkeys” 

 

♫ Five little monkeys jumping on the bed.  

One fell off and bumped his/her head.  

Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed!" 

Four little monkeys jumping on the bed… 

Three little monkeys jumping on the bed… 

Two... One… ♫ 



„Ten In The Bed” 

 

♫ Here we go! 

There were ten in the bed  

and the little one said,  

"Roll over, roll over"  

So they all rolled over and one fell out. 

Nine! There were nine in the bed  

and the little one said, 

"Roll over, roll over" 

So they all rolled over and one fell out. 

Eight! Seven! Six! Five! Four! Three! Two!  

One!  There was one in the bed  

and the little one said, 

"I'm lonely..." ♫ 

„The Hokey Pokey Shake” 

♫ Hey, everybody. It's time to do the Hokey Pokey! 

Make a BIIIIIG circle. Here we go. 

You put one hand in. You put one hand out. You put one hand in.  

And you shake, shake, shake, shake, shake.  

You do the Hokey Pokey and turn around. 

Everybody turn around. 

You put two hands in. 

You put two hands out. 

You put two hands in. 

And you shake, shake, shake, shake, shake. 

You do the Hokey Pokey and clap your hands. 

Everybody clap your hands. 



You put one foot in. 

You put one foot out. 

You put one foot in. 

And you shake, shake, shake, shake, shake. 

You do the Hokey Pokey and sit down. 

Everybody please sit down. 

You put two feet in. 

You put two feet out. 

You put two feet in. 

And you shake, shake, shake, shake, shake. 

You do the Hokey Pokey and stand up. 

Everybody please stand up. 

You put your head in. 

You put your head out. 

You put your head in. 

And you shake, shake, shake, shake, shake. 

You do the Hokey Pokey and sing a song. 

La, la, la, la, la, la! 

You put your backside in. 

You put your backside out. 

You put your backside in. 

And you shake, shake, shake, shake, shake. 

You do the Hokey Pokey and be quiet. 

Everybody please be quiet. Shh! 

You put your whole self in. 

Your whole self out. 

Your whole self in. 

And you shake, shake, shake, shake, shake. 

You do the Hokey Pokey and take a bow. 

Everybody take a bow. ♫ 

 “Happy Easter Lyrics” 

 

Here comes the Easter Bunny 

Hop, hop, bunny 

Here comes the Easter Bunny, say hello! 

(repeat) 

Happy Easter (hop.hop) 

Happy Easter (clap, clap) 

Happy Easter (hop,hop,hop) 

Let's practice: 

Easter Eggs, The Easter Bunny, an Easter Basket - good job! 

Easter Egg Hunt, a Chocolate Bunny, Jelly Beans. OK!♫ 



 

Z ogromną radością informuję także, że w naszej zabawie „Czy pamiętasz 
nazwę zwierzęcia po angielsku” grupa CHOCHLIKI wygrała ze mną 40 / 0 (!!!) 

GRATULUJĘ I JESTEM Z WAS DZIECIAKI BARDZO DUMNA ☺ 

 

 

Poznaliśmy anglojęzyczne książki: 

 

 „Five little monkeys jumping on the bed” Eileen Christelow 

 

 

 

“Pete’s a pizza” by William Steig 

 

 

 


