
 

 

          Ten niezwykle kapryśny – jeżeli chodzi o pogodę, miesiąc wpierw poświęciliśmy 
na omówienie zagadnienia ochrony środowiska. Pod wpływem wyprawy na Wzgórze 
Zamkowe, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach pt.: „Ptaki bliżej ludzi” podjęliśmy 
się dyskusji o zmniejszających się populacjach zwierząt, 
właśnie m.in. wróbli. Jest to smutny temat, ale my jako 
dzieci możemy tylko uczyć się postaw proekologicznych, 
ponieważ to dorośli decydują o działaniach na rzecz 
przyrody. My natomiast wyjaśniliśmy sobie pojęcie 
ekologii za pomocą opowiadania O. Masiuk pt.: „Co to 
jest ekologia?”. Dzięki temu opowiadaniu zrozumieliśmy 
istotne powiązania pomiędzy światem zwierząt, roślin  
i ludzi. Stworzyliśmy plakat z naszymi rozwiązaniami  
i propozycjami nt tego jak my możemy zadbać o 
środowisko. Kuba stwierdził, że nie wolno nam hałasować podczas pobytu w lesie. 
Jagoda dodała, że nie wolno zbliżać się do gniazd z pisklętami ani ruszać 
jakiegokolwiek  gniazda ani w żaden sposób złościć zwierząt (np.: burząc mrowisko). 
Staś powiedział, że zawsze stara się wyrzucać śmieci do kosza, a jeżeli nie ma w 
pobliżu kosza, to chowa np.: papierek po cukierku do kieszeni lub do torebki mamy:) 



Anetka poruszyła temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt i roślin, zaś 
Nikodem oszczędzania energii i wody. Łukasz dodał, że stara się nie zanieczyszczać 
rzek. Tych naszych działań na plakacie znalazło się jeszcze więcej, a naczelnym stało 
się hasło by samemu świecić przykładem i to  zawsze i wszędzie! Nawet powstała na 
ten temat praca plastyczna – „Jak chronię najbliższe środowisko” metodą collage. 
Efekt można było podziwiać w szatni. 

Następnie poszerzyliśmy wiadomości na temat świata 
zwierząt i roślin – to znaczy: podzieliliśmy sobie ten świat na 
faunę i florę. A następnie wykreowaliśmy kulę ziemską na 
szarym papierze, o którą nikt nie dba. Powstał glob zasypany 
odpadami, ze smutnymi ludźmi i słońcem, z usychającą florą i 
znikającą fauną. Bardzo nam się efekt tej pracy nie podobał… 

Oczywiście na zakończenie tego tematu poruszyliśmy kwestię segregacji odpadów w 
naszych domowych gospodarstwach. Ku naszej radości 
większa część dzieci nie miała problemów z 
przyporządkowanie śmieci do kontenera odpowiedniego 
koloru! Oczywiście przez cały ten czas często 
wychodziliśmy na spacery po okolicy przedszkola bądź 
ćwiczyliśmy w naszym ogródku. Również wykonaliśmy 
kilka kart pracy rozwijając nasze rączki. I wzięliśmy 
udział w comiesięcznym koncercie. Tym razem mieliśmy 
okazję poznać bliżej twórczość Jana Brzechwy i Juliana 
Tuwima na jazzowo. Nasza dużo starsza koleżanka – profesjonalna piosenkarka, 
śpiewała piosenki z zupełnie inny, nam znany, sposób. Akompaniował jej na pianinie 
młody kompozytor, którego melodie do tekstów wymienionych poetów bardzo nam się 
spodobały, głownie ze względu na ich charakter – zadziorny i zabawny, ale także 
sposób gry naszego gościa. Czekamy na kolejny koncert:) 
           Przez kolejny tydzień przygotowywaliśmy się do Świąt Wielkanocnych – 
omawialiśmy tradycje związane z tym świętem, wykonywaliśmy świąteczne 
podarunki dla naszych bliskich i ozdabialiśmy nasze przedszkole naszymi pracami. 

Wiele czasu poświęciliśmy na ćwiczenie umiejętności 
liczenia  pamięci bądź na elementach zastępczych 
rozwiązując zadania tekstowe, np.: „Kwoka ma 3 
kurczęta żółte i 5 kurczątek białych. Ile kwoka ma razem 
pisklaków?”. Dla większości z nas te zadania nie 
sprawiały trudności:) A w tym roku mieliśmy okazję 
wykonać małe koszyczki wielkanocne na różne  
świąteczne smakołyki np.: czekoladowe jajeczka. Choć w 

naszych zmieściła się kokoszka:) z kolorowymi oczami i różnymi pasmanteryjnymi 
dodatkami (wstążkami, piórkami, koralikami itp.). Z przyjemnością też wykonaliśmy 



świąteczne porządki w sali – część zabawek oddaliśmy dzieciom z innych grup, a my 
otrzymaliśmy kilka nowych, ciekawych gier:) DZIĘKUJEMY P.DYREKTOR ☺ 
           W kolejnych dniach przenieśliśmy się na wieś. Tam najpierw określiliśmy 
mieszkańców wsi rozróżniając dorosłe oraz ich 
młode. Omówiliśmy również pracę gospodarza. Jest 
ona ciężka, wypełniona wieloma obowiązkami. 
Przynosi nam wiele korzyści co również sobie 
zaznaczyliśmy – jest wiele produktów, z których 
korzystamy, a które możemy znaleźć głównie na wsi. 
Przy okazji wyróżniliśmy stadia rozwojowe kury – 
od jaja przez pisklę do kury. A także zaznaczyliśmy 
sobie, że jajko rzadko kiedy jest mądrzejsze od kury;) 
czyli, że warto słuchać starszych i doświadczonych ludzi. Praca rolnika interesuje nas 
również ze względu na produkty roślinne, których potrzebujemy do produkcji chleba 
czy lizaków. To był ciekawy temat. 
Sporą atrakcją okazało się przedstawienie pt. „Zwierzątkowo” w wykonaniu aktorów 
z Tesinskiego Divadla, którzy odwiedzili nasze przedszkole. Niektóre fragmenty 
wierszyków były nam znane więc próbowaliśmy dołączyć do naszych gości. Piękne 
stroje, czy same dodatki zrobiły na nas duże wrażenie i każdy sam chciał przymierzyć 
chociaż mały element… 

 
 
Miesiąc ten zakończyliśmy wystąpieniem na „Przeglądzie pieśni – Śląskie Śpiewanie” 
im. Prof. A. Dygacza w Domu Narodowym. Zaprezentowaliśmy piosenki, których 
wytrwale uczył nas p. Andrzej: „Hej koło Cieszyna”, „Pognała wołki”, „Koziorajka”, 
„Zielony mosteczek”. Zachęcamy do obejrzenia naszego występu na przedszkolnej 
stronie na facebook’u. Zajęliśmy II miejsce w naszej kategorii.  

GRATULUJEMY OPIEKUNOWI NASZEGO ZESPOŁU 
 P. ANDRZEJOWI 

I DZIĘKUJEMY ZA PRZYGOTWANIE NAS  
I WSPIERANIE PODCZAS WYSTĘPÓW. 

 
 



 
Poznane wiersze i piosenki: 

 
„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. 

Pisanki, pisanki  
jajka malowane. 

Nie ma Wielkanocy  
bez barwnych pisanek.  

Pisanki, pisanki 
jajka kolorowe. 

Na nich malowane  
bajki pisankowe. 

 
 

„J” 
 

Jedna kura pana Jana 
 jajko zniosła dzisiaj z rana  
i gdakała: „O, mój Janie!” 

Jajko wielkie niesłychanie!” 
 
 
 



 

KWIECIEŃ w grupie KRASNALE 

W kwietniu dużo się działo na naszych lekcjach. Oprócz powtórzeń, udało nam się nauczyć kilku 

nowych piosenek, rymowanek, poznaliśmy także jedną angielską wyliczankę (Choosing Rhyme: 

Eeney Meeney Miney Moe). Potrafimy także zagrać po angielsku w grę kamień-nożyce-papier 

(Rock-Scissors-Paper), a dodatkowo wzbogaciliśmy pierwotną wersję gry w mini słownik 

robaczkowy. Potrafimy stworzyć z kamienia, nożyc i papieru: ślimaka, pająka, biedronkę, mrówkę, 

motyla i pszczołę (a snail, a spider, a ladybird, an ant, a butterfly and a bee). A także helikopter, lwa, 

Pinokia, dziecięca wyobraźnia nie ma granic ☺. Poznaliśmy również słownictwo związane z 

Wielkanocą (Easter), wiemy co przytrafiło się pająkowi kiedy spadł deszcz (Eensey Weensey 

Spider), a także poznaliśmy kolejne książki: fantastyczną „From head to toe” Erica Carla, ulubioną 

przez dzieci „Five little monkeys jumping on the bed” Eileen Christelow i uroczą „Pete’s a pizza” by 

William Steig.  

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… ♫ 



“Eeney Meeney Miney Moe” 
 

♫ Eeney meeney miney moe 

Catch a tiger by the toe 

If he hollers let him go 

Eeney meeney miney moe 

Eeney meeney miney moe ♫ 

 

„The Eensey Weensey Spider” 

 

♫ The eensey weensey spider went up the water spout.  

Down came the rain and washed the spider out.  

Out came the sun and dried up all the rain.  

Then the eensey weensey spider went up the spout again. 

Okay…put your fingers together. 

Let's do The Eensey Weensey Spider. 

The eensey weensey spider went up the water spout… 

A little faster now… 

Now let's try it slow, with a low voice… 

And a big, big spider. ♫ 
 

“ELEPHANT” nursery rhyme 
 

An elephant stomps like this and that 

He is terribly tall and terribly fat 

He has no fingers, he has no toes 

But he has a wonderful nose! 

 



„Rock Scissors Paper” (Fingerplay) 

Key Gestures 

Rock - Make a fist. 

Scissors - Two fingers extended and separated. 

Paper - Hand open with fingers flat. 

♫ Rock, scissors, paper.  

Rock, scissors, paper. 

One, two, three.  

Play with me.  

Right hand PAPER! 

Left hand PAPER! 

[Connect your thumbs together and make a butterfly.] 

It's a butterfly! ♫ 

 

 

“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 KRASNALE wygrała ze mną 70 / 0 (!!!) 

GRATULUJĘ I JESTEM Z WAS KRASNALE BARDZO DUMNA ☺ 

 
Czytaliśmy anglojęzyczne książki: 

 



 “From Head to Toe” by Eric Carle 

  

 „Five little monkeys jumping on the bed” Eileen Christelow 

 

 

“Pete’s a pizza” by William Steig 

 

 


