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     WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA 
 

Listopad Grudzień 
 

 4-8 XI 101 rocznica Odzyskania 
Niepodległości- 

 6 XI Warsztaty Finansowy 
elementarz 

 8 XI Niepodległe nutki 
 15 XI Światowy Dzień Seniora-

wizyta w Domu Seniora Pod Cisem 
 19 XI Dzień tematyczny-Dzień 

Błota 
 20 XI Teatr Qfer 

Majsterklepkowicz 
 26 XI Dzień tematyczny-Dzień 

Pluszowego Misia 
 27 XI Wyjście do biblioteki 
 29 XI Andrzejki  

 
 
 
 
 
 

 
 3 XII Spotkanie z weterynarzem 
 4 XII Dzień tematyczny-Dzień 

Odlewnika 
 6 XII Wyjazd do Fabryki Elfów 
 9 XII Dzień Edukacji Globalnej-

Dzień szwedzki 
 10 XII Lekcja z pielęgniarką 

„Pierwsza pomoc” 
 10-12 XII Dni Ciastowe 
 17 XII Wyjście 4 i 5-latków do 

Domu Opieki „Pod Cisem” 
 16 XII Wyjście do Domu Seniora 

Pod Cisem   z Jasełkami 
 18 XII Wieczór Opłatkowy oraz 

warsztaty świąteczne 
 30 XII Dzień tematyczny-Dzień 

Herbaty 
 
 

 
 
KONKURSY  Przedszkola Gedanensis 
 
 Konkurs dla rodziców i dzieci Jesienne drzewo 
Wyniki 
1 miejsce  Hanna 4 latki 
2 miejsce  Marcelina 5 latki 
3 miejsce  Jakub 5 latki 
Wyróżnienie Aleksandra 5 latki, Pola 5 latki, Natalia 5 latki 
 Konkurs dla rodziców i dzieci Bombka 
Wyniki:  
1 miejsce  Franciszek 5 latki 
2 miejsce Dawid 4 latki 
3 miejsce Julian 4 latki 
Wyróżnienie Wojtek i Filip 3 latki 
 
Konkursy zewnętrzne :  
- Eko-choinka – grupa 3 latków i 4 latków 
- udział Leona i Jakuba z 5 latków w konkursie „ Ja i moja Lechia”. 
 

                                 Gratulujemy !!!! 
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PIOSENKI I WIERSZYKI  3 LATKÓW 
 
Joanna Białobrzeska 
Moja ojczyzna 
Jest na mapie mała kropka, 
ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz. 
Jakie ciekawie i wesoło 
w moim świecie naokoło. 
  
Na podwórku trzy kałuże, 
położyły się przy murze, 
trzepak bardzo dziś kaprysi - 
duży dywan na nim wisi. 
  
Słońce z cieniem gra tu w berka, 
pan kominiarz z dachu zerka, 
teraz chyba każdy przyzna, 
że jest piękna ma Ojczyzna! 
 

Wanda Chotomska 
Nie miały aniołki 
1.Nie miały aniołki choinki na święta, 
o choince dla nich nikt tam nie pamiętał. 
Popatrzyły się na siebie, 
wywierciły dziurę w niebie 
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho! 
 
2.Złapały za czubek największą choinkę, 
przywiązały do niej bardzo dużą linę 
i wciągnęły ją na górę, 
przez tę dziurę, w niebie dziurę - 
ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho! 
 

 
 
 

 
PIOSENKI I WIERSZYKI 4 LATKÓW 
 
Piosenka "Choineczka" 
1. Prosto z lasu, na saneczkach, 
Przyjechała choineczka. 
I w iglastych, pięknym stroju, 
Weszła cicho do pokoju. 
 
REF. Ucieszy się rodzinka, 
Bo w domu jest choinka! 
Już pachnie świeży las, 
Świąteczny przyszedł czas! x2 
 
2. Zdjęła buty i czapeczkę, 
Otrzepała się troszeczkę, 
Założyła na kiełki, 
Gwiazdki, bombki i perełki. 
 
REF. Ucieszy się rodzinka, 
Bo w domu  jest choinka! 
Już pachnie świeży las, 
Świąteczny przyszedł czas ! x2 
 

 
 
 
 

Piosenka "Mieszkam w Polsce" na melodię "Panie 
Janie" 
Mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce. 
Czy Ty tez? Czy Ty też?  
Jesteśmy Polakami, jesteśmy Polakami, 
To już wiesz, to już wiesz. 
 

 

„Święta – radości czas” - piosenka 
1. Choć za oknem sroga zima - brrr,brrr  
i po polu hula wiatr – wiu, wiu.  
Gdy wieczerzę je rodzina – mniam, mniam  
mnóstwo ciepła płynie w świat.  
Ref. Święta, święta każda buzia uśmiechnięta.  
Święta, święta to radości czas x2  
2. Wszyscy składają życzenia – cmok, cmok  
i radośnie kolędują – la, la.  
Słychać głośne śmiechy dzieci – ha, ha  
Gdy prezenty otrzymują.  
Ref. Święta, święta każda buzia uśmiechnięta.  
Święta, święta To radości czas x2 
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PIOSENKI I WIERSZYKI 5 LATKÓW 
 
Jestem Polką i Polakiem 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 
 
1 Ciuchcia na dworcu czeka 
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj 
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele 
Na pewno w drodze spotka Nas 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 
 
2 Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe 
Gdzie góry i górale są 
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel 
Obok Wawelu mieszkał smok 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 
 
3 Teraz to już Warszawa to ważna sprawa 
Bo tu stolica Polski jest 
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 
I wiele innych pięknych miejsc 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 
 
4 Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach 
Pierników kusi mocno nas 
Podróż skończymy w Gdańsku 
Skąd szarym morzem 
Można wyruszyć dalej w świat 
 
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 
 
Jesteśmy Polką i Polakiem 
Dziewczynką fajną i chłopakiem 
Kochamy Polskę z całych sił, 
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty 
 

7 reniferów 
Saneczkami, saneczkami, 
Latam w górę w dół 
I szybuję pod chmurami 
Dzieląc je na pół 
 
Bo mam odważnych siedem reniferów, 
One prowadzą zaprzęg mój, 
Z nimi przyjemnie jest tak latać 
I góra dół i góra dół i góra dół 
Bo mam odważnych siedem reniferów, 
One prowadzą zaprzęg mój, 
Z nimi przyjemnie jest tak latać 
I góra dół i góra dół i góra dół 
 
Dzwoneczkami, dzwoneczkami 
Brzęczą dzyń, dzyń, dzyń 
No i pędzę pod gwiazdami, 
A mój zaprzęg lśni 
 
Bo mam odważnych siedem reniferów, 
One prowadzą zaprzęg mój, 
Z nimi przyjemnie jest tak latać 
I góra dół i góra dół i góra dół 
Bo mam odważnych siedem reniferów, 
One prowadzą zaprzęg mój, 
Z nimi przyjemnie jest tak latać 
I góra dół i góra dół i góra dół 
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ENGLISH 
 

 3-latki
Zabawki dolly, ball, car, train, robot, rocket, teddy 

 
Liczby 1-10 
Halloween scary monster, scary witch, spooky vampire, spooky ghost, go away 
Słownictwo 
bożonarodzeniowe 

Santa, elves, present, Christmas,  stocking, boy elf, girl elf 
 

Dodatkowe 
słownictwo 

clap your hands, clap your hands, stamp your feet, touch your toes, turn 
around, stretch up high, say..., listen, repeat, sleep, 
wake up, what’s missing? 

Rymowanki 1,2,3,4 make a circle on the floor ho ho ho where is Santa do you know? 
 

Piosenki (dostępne 
na YouTube) 

Hello! - Super Simple Songs 
Hello, hello - Super Simple Songs 
Make a circle - Super Simple Songs 
Walking, walking - Super Simple Songs 
We all fall down - Super Simple Songs 
Bye, bye Goodbye -  Super Simple Songs 
Numbers Song. Let’s count – Dream English Kids 
How many fingers - Super Simple Songs 
How many fingers do you have? - Maple Leaf Learning 
Ten in the bed - Super Simple Songs 
I see something pink - Super Simple Songs 
I see something blue - Super Simple Songs 
I can sing a rainbow – The Kiboomers 
What colour is the sky – Koomakids 
Red light, green light - Super Simple Songs 
Go away! – Super Simple Songs 
My teddy bear - Super Simple Songs 
Santa, where are you? - Super Simple Songs 
What do you want for Christmas? - Super Simple Songs 
10 little elves - Super Simple Songs 
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4- latki 
Rodzina family, mummy, daddy, brother, sister, baby   
Hałaśliwe zabawki boat, telephone, robot, drum, trumpet, plane 
Zabawki dolly, ball, car, train, robot, rocket, teddy 
Halloween scary monster, scary witch, spooky vampire, spooky ghost, go away 
Słownictwo 
bożonarodzeniowe 

Santa, elves, present, Christmas,  stocking, boy elf, girl elf 
Polecenia clap your hands, stamp your feet, touch your toes, turn around, stretch 

up high, say..., listen, repeat, fast, slow, spin, sleep, wake 
up, step forward, step back   

Dodatkowe 
słownictwo 

rock, scissors, paper, ceiling floor, window, door, what’s missing?   
Rymowank 1,2,3,4 make a circle on the floor 

ho ho ho where is Santa do you know?  

5- latki  
Polar animals seal, whale, polar bear, penguin, bird, fish 

 
Shapes star, square, rectangle, triangle, circle, heart, diamond 
Zabawki dolly, ball, car, train, robot, rocket, teddy 
Halloween scary monster, scary witch, spooky vampire, spooky ghost, go away  
Słownictwo 
bożonarodzeniowe 

Santa, elves, present, Christmas,  stocking, boy elf, girl elf   
 

Polecenia step forward, step back, sleep, wake up, close / open your eyes, sit 
straight, line up  

Dodatkowe 
słownictwo 

what’s missing? Hot, cold, clean, dirty, good morning, good night, 
ceiling floor, window, door, rock, scissors, 
paper, fast, slow  

Rymowanki 1,2,3,4 make a circle on the floor  ho ho ho where is Santa do you 
know?   

Piosenki (dostępne 
na YouTube) 
 

Open, shut them 2 - Super Simple Songs 
Shape song 1, 2 - Super Simple Songs 
Wind the bobbin up – Super Simple Songs 
Bath song – CoCoMelon 
Touch your head – Maple Leaf Learning 
Let’s go to the zoo - Super Simple Songs 
Let’s shake hands – Maple Leaf Learning 
Mystery box - Super Simple Songs 
What colour is the sky – Koomakids 
Santa, where are you? - Super Simple Songs 
Ten in the bed - Super Simple Songs 
Bye, bye Goodbye -  Super Simple Songs 
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We all fall down - Super Simple Songs 
Walking, walking - Super Simple Songs 
Hello, hello - Super Simple Songs 
Go away! – Super Simple Songs 
My teddy bear - Super Simple Songs 
10 little elves - Super Simple Songs 
What do you want for Christmas? - Super Simple Songs 
Red light, green light - Super Simple Songs 
 

                 Kącik Rodzica 

Jak mówić, żeby dziecko słyszało, zrozumiało 
i wykonało nasze polecenie:

Skup uwagę dziecka na sobie. Niech Twoja twarz 
będzie na wysokościoczu dziecka, jeśli to konieczne, 
przytrzymaj je, weź np. za ramiona, dłonie. 
 

Mów patrząc na dziecko. 
 

Mów powoli, spokojnym, ale stanowczym głosem. 
 

Mów krótko, jasno i rzeczowo. Im bardziej 
konkretne wydasz polecenie, tym większa szansa na 
jego wykonanie. 

Długie polecenie podziel na kilka krótszych i 
dopilnuj ich wykonania po kolei.  Wydawaj więc tylko 
jedno polecenie  na raz. 
 

Jeśli to konieczne poproś, aby dziecko powtórzyło 
Twoje polecenie.Upewnij się, że wie co ma robić. 
 

Używaj formy polecenia pozytywnego z jak 
najmniejszą ilością słowa „nie”, np. zamiast 
 „ nie krzycz”, lepiej „ mów cicho”. Informuj 
wyraźnie  i konkretnie, jak ma się dziecko 
zachowywać, a nie czego ma niemówić czy nie robić. 
 

Poprzedzaj ważne polecenia np. słowem „ 
uważaj”, „ posłuchaj”, „ to  ważne”, lub innym stałym 
sygnałem np. klaśnięciem w dłonie. 
 
 

Jeśli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo 
 wykonania polecenia,  używaj zwrotów 
 grzecznościowych "proszę, dziękuję". 
 

 
 

Koniecznie pochwal, jeśli dziecko Cię posłuchało. 
 

Jeśli to tylko możliwe używaj komunikatu "ja" zamiast "ty" .                                          
 

 

                      Powodzenia . 
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Radosnych Świąt 
Narodzenia Pańskiego, 

pomyślnego Nowego 
Roku, 

a także wielu miłych 
chwil 

spędzonych w gronie 
najbliższych ! 

Życzy Przedszkole 
Gedanensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


