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Przedszkolaki Gedanensis wzięły udział w konkursach: 

 Przedszkolny konkurs jesienny pt. „Jesienne drzewo” 

 

 Konkurs ogólnopolski na światęczną pocztówkę pt. „Ten 
magiczny czas”. Udział wzięli Leon z grupy 4-latków 
oraz Pola z grupy 5-latków. 
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Piosenki i wierszyki Maluszków 

 „Jestem sobie przedszkolaczek” 
Jestem sobie przedszkolaczek, 
nie grymaszę i nie płaczę, 
na bębenku marsza gram, 
ram tam tam, ram tam tam. 
 
Mamy tu zabawek wiele, 
razem bawić się weselej, 
bo kolegów dobrych mam, 
ram tam tam, ram tam tam. 
 
Mamy klocki, kredki, farby, 
to są nasze wspólne skarby, 
bardzo dobrze tutaj nam, 
ram tam tam, ram tam tam. 
 

 „Jestem muzykantem konszabelantem” 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem 
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać i my umiemy grać: 
Na flecie, na flecie 
Firlalalajka, firlalalajka 
firlalalajka, firlalalajka bęc! 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem 
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać i my umiemy grać: 
na bębnie, na bębnie 
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bum tarara, bum tarara, 
firlalalajka, bęc! 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem 
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać i my umiemy grać: 
Na trąbce, na trąbce 
trutututu, trutututu 
bum tarara, bum tarara, 
firlalalajka, bęc! 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem 
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać i my umiemy grać: 
na skrzypcach, na skrzypcach 
cimciricci, cimcciricci 
trutututu, trutututu 
bum tarara, bum tarara, 
firlalalajka, bęc! 
 

 Wierszyk „Pięć paluszków rączka ma” 

Pięć paluszków rączka ma 

Pięć paluszków rączka ma 

Jedna zrobi pa, pa, pa 

Druga zrobi pa, pa, pa 

Nóżka tupie tup, tup, tup 

Nóżka tupie tup, tup, tup 

Jeden skok i drugi skok 

Teraz na dół hop, hop, hop. 

 Wiersz „Muchy w paluchy” 

Bierzemy muchy w paluchy (szczypiemy powietrze przed sobą) 
Robimy z muchy placuchy (klepiemy otwartą rączką o rączkę) 
Kładziemy muchy na blachy (klepiemy rączkami o podłogę) 
I mamy ubaw po pachy (wypowiadane jak najszybciej, rączki podkurczamy pod 
paszki i 'wiercimy' ciałkiem). 
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 Język angielski: 

3-latki: 

Witanie się i żegnanie: „Hello, bye, goodbye” 

Przedstawianie się: “What’syourname? Who are you? I’m….[Jaś, a boy, a girl]” 

Określenia: big, small, little, up, down 

Poleceniaruchowe: stand up, sit down, skip, jump, stretch, wave, close your eyes, clap 
hands, point to, circle, dance, sing 

Emocje: happy, sad; Liczebniki: 1-5 

Zwierzęta:cat, dog, cow, duck, spider, kangaroo 

Kolory: red, orange, blue, yellow, green, purple, pink 

Pogoda: sun, rain         

Piosenki: 

“Open, shut” (piosenka 3 i 4- latków) 

Open shut them, open shut them. 

Give a little clap, clap, clap. 

Open shut them, open shut them. 

Put them in your lap, lap, lap. 

Big and small. 

Big and small. Big and small. 

Big, big, big, big. Small, small, small. 

Big and small. Big and small. 

Big, big, big, big. Small, small, small. 

Please. No, thank you. 

Please. No, thank you. Please. No, thank you. 

Please, please, please, please. No, thank you. 

Please. No, thank you. Please. No, thank you. 
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Please, please, please, please. No, thank you. 

Fast and slow. 

Fast and slow. Fast and slow. 

Fast, fast, fast, fast. Slow, slow, slow. 

Fast and slow. Fast and slow. 

Fast, fast, fast, fast. Slow, slow, slow. 

 

“Red light, green light” (piosenka 3 i 4-latków) 

Red light, stop. Green light, go. 
Red light, stop. Green light, go. 
Red stop, green go. 
Red light, green light, now you know. 

Red light, stop. Green light, go. 
Red light, stop. Green light, go. 
Red stop, green go. 
Red light, green light, now you know. 

Green light! 
Red light! 
Waaaaiiit… 
Green light! 
Red light! 
Waaaiiitt… 
Green light! 

„Make a circle big, big, big, small, small, small, big, big, big… 

Make a circle small, small, small, hello, hello, hello! 

Make a circle round and round, round and round, round and round… 

Make a circle round and round, hello, hello, hello! 

Make a circle up, up, up, down, down, down, up, up, up… 

Make a circle down, down, down, now sit down.” 
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 “Little, little, spider. Up the tree. 

Rain, rain, rain. Rain on me. 

Little, little spider. Down the tree. 

Sun, sun, sun. Shine on me. 

Little, little spider. Up the tree” 

 

 

 

 

 

Piosenki Średniaków 

 Piosenka „Jesień” 

1. Szu-szu wietrzyk szumi.  
Kap-kap pada deszcz.  
Słońce zza chmur zerka -  
to już jesień, wiesz?  
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Hop-hop wśród kałuży,  
Pośród liści też. 
Pogoda czy słota,  
zatańcz jeśli chcesz.  
Ref. Krok do przodu,  
krok do tyłu,  
obrót w miejscu zrób.  
Razem z liśćmi wiruj wkoło,  
tańcz, nie żałuj nóg. 
 

 Piosenka „Idzie jesień z pełnym koszem” 
Idzie jesień z pełnym koszem  
z pełnym koszem  
Dobre rzeczy wam przynoszę  
wam przynoszę.  
Jabłka, śliwki, gruszki bery, pomidory i selery,  
pomidory i selery. 

Przyszła jesień do gosposi  
do gosposi.  
Czy gosposia o coś prosi,  
o cos prosi.  
Mam kapustę do kwaszenia, 
dobre grzyby do suszenia, 
dobre grzyby do suszenia. 

Idzie jesień z wielkim koszem,  
z wielkim koszem.  
Zajadajcie! Bardzo proszę! Bardzo proszę!  
Ludzie biorą te podarki i chowają do spiżarki  
i chowają do spiżarki. 

  Piosenka „Małpy i żółwie”  

Cztery małpki się spotkały, 

Na ogonach się huśtały, 

Rozśmieszyły cały las, 

Szkoda, że tam nie ma nas!  

Ref.: Skaczą łapki, brzuchy, nosy, 

Lecą liście i kokosy. 

Cały dzień zabawa trwa, 
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Tak jak małpki skaczę ja ! x2 

Cztery żółwie się spotkały, 

Wolnym krokiem podreptały, 

Szumi piasek, morze gra, 

Śpią na plaży, cicho sza… 

Ref.: Skaczą łapki, brzuchy, nosy, 

Lecą liście i kokosy. 

Cały dzień zabawa trwa, 

Tak jak małpki skaczę ja ! x2 

 Wiersz „Idzie stonoga” 

Idzie stonoga, 

Idzie, idzie stonoga ,a tu –noga. 

Idzie, idzie malec , a tu – palec. 

Idzie, idzie koń, a tu – dłoń. 

Idzie, idzie krowa a tu – głowa. 

A na końcu leci kos a tu – nos. 

 Wiersz „Lata osa” 

Lata osa Lata osa koło nosa. 

 Lata mucha koło ucha.  

Lata bąk koło rąk.  

Lecą ważki koło paszki.  

Lata pszczoła koło czoła.  

Lata mucha koło brzucha. 

 Lecą muszki koło nóżki.  
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Biegną mrówki koło główki. 

 Język angielski: 

4-latki 

Witanie się i żegnanie: „Hello, bye, goodbye” 

Przedstawianie się: “What’syourname? I’m….[Hania]” “How are you?” 

Powtórka i utrwalanie słownictwa: 

Emocje: happy, sad, angry, scared, sleepy, tired, hungry 

Kolory: red, pink, yellow, blue, green, orange, purple, brown 

Liczby: 1-10 

Kształty: circle, triangle, rectangle, square, heart, diamond, star, oval 

Słownictwojesienne: umbrella, leaves, tea, hot chocolate, teapot, rain, hedgehog, fox, 
squirrel 

Ciało: head, tummy, arms, legs, hands, fingers, feet, nose, eyes, ears, mouth 

Poleceniaruchowe: jump, stand up, sit down, run, touch, point, draw, turn around 

 

Piosenki:  

“ Finger Family Song” 

daddy finger daddy finger- where are you? here i am here i am, how do you do? 
mommy finger mommy finger- where are you? here i am here i am, how do you do? 
brother finger brother finger -where are you? here i am here i am how do you do? 

“Shapes song 1” “ Shapes song 2” 

A circle. A circle. 
Can you make a circle? 
A circle. A circle. 
Can you make a circle? 
 

Can you find a circle? 
Ready…GO! 
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I know…let’s make a diamond. 
Can you make a diamond? 
Here we go… 

A diamond. A diamond. 
Can you make a diamond? 
A diamond. A diamond. 
Can you make a diamond? 
A diamond. A diamond. 
 

Can you find a diamond? 
Ready…GO! 

Hmm…what’s next? 
How about a square? 

A square. A square. 
Can you make a square? 
A square. A square. 
Can you make a square? 
 
 

Can you find a square? 
Ready…GO! 

Alright. 
Time for one more. 
Let’s try a heart. 

A heart. A heart. 
Can you make a heart? 
A heart. A heart. 
Can you make a heart? 
A heart. A heart. 
Can you find a heart? 
A heart. A heart. 
Can you find a heart? 

Can you find a heart? 
Ready…GO! 
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A circle, a diamond, a square, and a heart. 
A circle, a diamond, a square, and a heart. 
A circle, a diamond, a square, and a heart… 

 

“Open, shut them” – tekstpiosenki w rubryce “Piosenkimaluszków” 

“Red light, green light” – tekstpiosenki w rubryce “Piosenkimaluszków” 

 

„Make a circle big, big, big, small, small, small, big, big, big… 
Make a circle small, small, small, hello, hello, hello! 
Make a circle round and round, round and round, round and round… 
Make a circle round and round, hello, hello, hello! 
Make a circle up, up, up, down, down, down, up, up, up… 
Make a circle down, down, down, now sit down.” 
 
 “Hello, hello, hello. 
How are you? 
I’m good! 
I’m great! 
I’m wonderful! 
Hello, hello, hello. 
How are you? 
I’m tired! 
I’m hungry! 
I’m not so good!” 
 
“Bye, bye, goodbye. Bye, bye, goodbye. 
I can clap my hands. 
I can stamp my feet. 
Bye, bye, goodbye. 
Goodbye!” 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



15 

 

Piosenki i wierszyki   Starszaków 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Chodź, pobawimy się! 

Tak jak mała pszczółka wylatuje z ula, 
Jak mała kaczuszka daję w wodę nura, 
Tak dzielnie idziemy dzisiaj do przedszkola 
Bo tam jest zabawa i żyrafa Ola 
 
Ref. Przedszkole, przedszkole 
Tu tańczę z panią w kole 
Przedszkole, przedszkole 
Chodź pobawimy się 
 
Tak jak mała kurka wychodzi z kurnika, 
Jak mały pajączek wyrusza z kącika, 
Tak dzielnie idziemy dzisiaj do przedszkola 
Bo tam jest zabawa i żyrafa Ola. 
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Ref. Przedszkole, przedszkole… 
 

 „Kolorowe kredki” 

 

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę 
Kolorowe kredki bardzo lubią mnie 
Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, 
Namalują wszystko to, co chcę! 

Namalują domek, 
I na płocie kota, 
I wesołe słonko 
Na pochmurne dni! 
A gdy w kosmos lecieć 
Przyjdzie mi ochota, 
Prawdziwą rakietę 
Namalują mi! 

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę; 
Kolorowe kredki bardzo lubią mnie; 
Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, 

Namalują wszystko, to co chcę. 

 Język angielski: 

5-latki 

Witanie się i żegnanie: „Hello, goodmorningbye, goodbye” 

Przedstawianie się: “What’syourname? I’m….[Hania]” “How are you?” 

Powtórkasłownictwa:kolory, liczby, poleceniaruchowe, zwierzęta [cat, dog, cow, duck, 
pig, horse, chicken, tiger, lion, snake, monkey, elephant, crocodile] jesień [leaves, 
autumn, tree, pumpkin, hedgehog, umbrella, corn, acorn, squirrel, apple], ubrania [hat, 
jumper, trousers, shoes, socks, T-shirt] 

Przedmiotyszkolne: desk, table, chair, rubber, ruler, school bag, pen, pencil, book 
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My body (ciało)- head, shoulder, foot, feet, arm, hand, knee, nose, face, leg, tummy, 
hair 

Słownictwo z piosenki “Let’s go to the zoo”: Stomp like elephants, jump like kangaroos, 
swing like monkeys, waddle like penguins, slither like snakes, and swim like polar bears 

Zabawy: 

 “Who took the cookie from the cookie jar? 

[Pola] took the cookie from the cookie jar. 

Who me? Yes you! Not me! Then who?” 

Piosenki: 

“The bath song” 

Can you wash your hair? 
I can wash my hair. 
Can you wash your feet? 
I can wash my feet. 
Can you wash your face? 
I can wash my face. 
Can you wash your knees? 
I can wash my knees. 

I can wash my hair. 
I can wash my feet. 
I can wash my face. 
I can wash my knees. 
This is the way we take a bath. 

Can you wash your shoulders? 
I can wash my shoulders. 
Can you wash your toes? 
I can wash my toes. 
Can you wash your hands? 
I can wash my hands. 
Can you wash your nose? 
I can wash my nose. 
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I can wash my shoulders. 
I can wash my toes. 
I can wash my hands. 
I can wash my nose. 
This is the way we take a bath. 

„let’s go to the zoo” 

Stomp like elephants. 
Let’s go to the zoo. 
And stomp like the elephants do. 
Let’s go to the zoo. 
And stomp like the elephants do. 

Jump like kangaroos. 
Let’s go to the zoo. 
And jump like the kangaroos do. 
Let’s go to the zoo. 
And jump like the kangaroos do. 

Swing like monkeys. 
Let’s go to the zoo. 
And swing like the monkeys do. 
Let’s go to the zoo. 
And swing like the monkeys do. 

Waddle like penguins. 
Let’s go to the zoo. 
And waddle like the penguins do. 
Let’s go to the zoo. 
And waddle like the penguins do. 

Slither like snakes. 
Let’s go to the zoo. 
And slither like the snakes do. 
Let’s go to the zoo. 
And slither like the snakes do. 

Swim like polar bears. 
Let’s go to the zoo. 
And swim like the polar bears do. 
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Let’s go to the zoo. 
And swim like the polar bears do. 

Let’s go to the zoo. 
And dance like the animals do. 
Let’s go to the zoo. 
And dance like the animals do. 

 

 

„Cocomelon- bath song” 

I jump in the bathtub, it’s time to get all clean 
I’ll be the cleanest kid you’ve ever seen! 
The soap and the bubbles are filling up the tub, 
So I’ll jump in the water and scrub, scrub, scrub! 
 
Wash my hair, do dododododo 
Wash my hair, do dododododo 
Wash my hair, do dododododo 
Wash my hair! 
 
Wash my face do dododododo 
Wash my face do dododododo 
Wash my face do dododododo 
Wash my face! 
 
Wash my arms do dododododo 
Wash my arms do dododododo 
Wash my arms do dododododo 
Wash my arms! 
 
Wash my hands do dododododo 
Wash my hands do dododododo 
Wash my hands do dododododo 
Wash my hands! 
 
Wash my knees do dododododo 
Wash my knees do dododododo 
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Wash my knees do dododododo 
Wash my knees! 
 
Wash my toes do dododododo 
Wash my toes do dododododo 
Wash my toes do dododododo 
Wash my toes! 

 

Kącik Rodzica 
Emocje naszych dzieci – złość i agresja u dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Już u dzieci w wieku przedszkolnym coraz częściej możemy spotkać się z przejawami 
zachowań agresywnych. Z czego takie zachowania wynikają? Dlaczego dziecko w przypływie 
złości zachowuje się agresywnie? Temat jest warty zastanowienia, gdyż agresja wśród dzieci 
i młodzieży jest zjawiskiem narastającym, procesem, który zaczyna się od drobnej 
dokuczliwości i szkodzenia dobremu samopoczuciu innych, a może prowadzić nawet do 
ciężkich przestępstw. 
Agresja często, lecz nie zawsze jest sposobem wyrażania złości. Jest to każde zamierzone 
działanie – w formie fizycznej lub słownej – mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś 
szkody, straty, bólu. 
Złość jest uczuciem (emocją), podobnie jak lęk, gniew, czy też smutek, do którego dziecko 
jak i każda osoba dorosła ma prawo. Dlatego złoszczenie się nie jest samo w sobie ani złe, ani 
dobre. Możemy mieć natomiast wpływ na to, co robimy, gdy czujemy złość. Złość potrafi 
szybko mijać, natomiast gdy jest podsycana może łatwo przerodzić się w akty agresji. Zatem 
złość i agresja to nie to samo, ale między jednym i drugim jest cienka granica, którą bardzo 
łatwo można przekroczyć. 
Złość należy do tych emocji, którymi łatwo można się „zarazić”. Stan psychiczny dziecka 
bardzo szybko udziela się rodzicowi. Rodzic, który pozwoli się ponieść negatywnym emocjom, 
przegrywa, ponieważ sytuacja zamiast ulec poprawie, będzie się pogarszać i stawać coraz 
trudniejsza do opanowania. 
Złoszczenie się i umiejętność rozładowywania złości bez szkody dla innych jest bezcenną 
umiejętnością. Jeśli nie posiądą jej dorośli, to nie naucza jej swoich dzieci. 
Dzieci już w przedszkolu skutecznie stosują takie formy agresji jak: bicie, krzyki, 
wulgaryzmy, przezywanie, niszczenie przedmiotów, obmawianie, arogancja, wykluczanie 
innych dzieci z grupy, buntowanie się przeciwko poleceniom dorosłych. Każde zachowanie 
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agresywne ma swoje przyczyny i aby skutecznie mu przeciwdziałać należy przyjrzeć się skąd 
to zachowanie może się brać. 
Czym może być agresja: 
- reakcją na frustrację; 
- gdy dziecko nie jest w stanie zaspokoić ważnych dla siebie potrzeb;   
- wyrazem gniewu i obroną swojej własności (mój kolega, moja mama, mój samochód); 
- konsekwencją wczesnodziecięcych przeżyć, np. bicia, ostrego karania, a także błędów 
wychowawczych dorosłych, np. nagradzanie za agresję, bo trzeba walczyć o swoje itp.; 
-  reakcją wyuczoną – dziecko uczy się agresji poprzez naśladowanie innych, ważnych dla 
niego osób; 
- reakcją obronną na zagrożenie (obok ucieczki). Zagrożenie może być fizyczne, np. hałas, 
gorąco,  tłok, inna agresja; lub psychologiczne: wyśmianie, upokorzenie, poczucie 
niesprawiedliwości; 
- agresja dla samej agresji, celem jest zadanie bólu lub cierpienia sobie lub innym, 
wyrządzenie szkody; 
- agresja „na niby”- zaspokojenie potrzeby zabawy, ustalenie ról do odegrania, np. różne 
walki, polowania, pojedynki. W tego typu zabawie dzieci widzą swoje niszczycielskie 
możliwości, uświadamiają sobie swoje uczucia, przeżywają je w bezpiecznej formie, nikogo 
nie ranią, a tylko próbują swoich sił. 
Jeśli agresja jest wynikiem frustracji, oznacza to, że dziecko w toku działania 
zmierzającego do zaspokojenia swoich potrzeb napotkało na trudne do pokonania 
przeszkody. Stan ten wywołać może gniew, który zostaje skierowany na określone osoby lub 
rzeczy, przybierając postać ataku fizycznego lub werbalnego (agresja). 
Przyczyną frustracji może być: 
 brak poczucia bezpieczeństwa 
 brak zdobycia uznania, sukcesu 
 brak kontaktów z rodzicami, rówieśnikami, nauczycielem 
 potrzeba samodzielności, aktywności 
 potrzeba uznania społecznego 
 niesprawiedliwa ocena 

Wobec dzieci zachowujących się agresywnie na tle frustracji należy ustalić, które potrzeby 
dziecka uległy blokadzie oraz rozważyć możliwość ich zaspokojenia. 
Dziecko zmęczone, przestraszone, poniżone i odrzucane, nie jest w stanie osiągać np. 
sukcesów w nauce, bo odczuwa lęk i zagubienie. Aby zaspokajać potrzeby wyższego rzędu, w 
pierwszej kolejności musi się najeść, wyspać i odpocząć,  aby poczuć się bezpiecznym. Potem 
ktoś mu musi pokazać, że jest osoba wartościową i akceptowaną. Jeśli nie zapewni się 
dziecku warunków do zaspokajania tych podstawowych potrzeb, dziecko będzie bronić się 
przed nakładającymi się na siebie problemami i choć na chwilę próbować je odepchnąć. Może 
to robić w różny sposób. Jedne dzieci, chcąc zwrócić na siebie uwagę, przyjmują rolę błazna 
w grupie, inne robią wszystkim na złość. Widoczne objawy agresji pojawiają się później i 
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nigdy nie wiadomo, jak długo dziecko będzie znosić stan frustracji. Im dłużej go znosi i lepiej 
skrywa, tym wybuch agresji jest silniejszy. 
Dzieci agresywne sprawiają dużo trudności, zarówno nauczycielom jak i rodzicom. Są one 
niezdyscyplinowane, naruszają zasady panujące w przedszkolu, negatywnie wpływają na 
swoich kolegów. Oddziaływania wychowawcze względem dzieci powinny prowadzić do 
kształtowania osobowości w taki sposób, aby dziecko umiało nazwać swoje odczucia i 
świadomie potrafiło hamować agresję. Należy objaśnić dzieciom, że agresja należy do natury 
każdego człowieka i dzieci także mają prawo ją odczuwać. Ważne jest, jak sobie radzić z 
takimi uczuciami jak złość oraz jak postępować, kiedy inni wpadają we wściekłość.  
Problem agresji to również problem nauczycieli przedszkolnych. Przedszkolak, który rano 
wkracza do sali i po chwili szuka partnera do walki, nie jest już niczym niezwykłym. Coraz 
częściej nawet drobne nieporozumienia kończą się rękoczynem, a na pytanie "Dlaczego 
uderzyłeś?" – słyszymy odpowiedź "Nie wiem".  
W dzisiejszych czasach ma to związek także z oddziaływaniem telewizji. Dzieci uczą się 
przez naśladownictwo biorąc przykład z bohaterów ulubionych seriali lub kreskówek i nie ma 
dla nich znaczenia, czy są to osoby żywe czy fikcyjne. Wpływ telewizji na dzieci uzależniony 
jest m.in. od stosunku rodziców do tego problemu. Jeżeli rodzice nie ustalają dziecku reguł 
oglądania TV, nie oglądają jej razem z dzieckiem, nie rozmawiają o oglądanych przez dzieci 
programach, prawdopodobieństwo ulegania przez dzieci wzorcom prezentowanym przez TV 
jest większe. Tak więc wybór programów dla dziecka nie powinien być przypadkowy. 
Dzieci uczą się agresji w domu, w szkole, na ulicy oraz ze środków masowego przekazu. 
Ludzie zmęczeni trudnościami codziennego życia, zgorzkniali, rozczarowani brakiem 
perspektyw bywają napięci, skłonni do wybuchów gniewu. Dzieci to widzą, uczą się także, że 
agresywne zachowanie bywa skuteczne. Dzieci uczą się nie na podstawie naszych słów lecz 
czynów. Pamiętajmy, że jesteśmy wzorami zachowań dla swoich dzieci! 

Autor: Marta Cygan, psycholog, zespół Akademii Zdrowego Przedszkolaka 
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