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WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA 
 

STYCZEŃ LUTY 
 

 Lekcje z pielęgniarką 
”Higiena rąk” 

 Piżama Party 
 Lekcje z pielęgniarką 

„Zęby” 
 Dzień Jurasic Park 
 Dzień Babci i Dziadka 
 Zabawa karnawałowa 

 
 
 

 Tłusty Czwartek 
 Walentynki 
 Dzień kolorowych skarpet  
 Dzień kota 

 



 
 
 



 



 



 



 



 



 

 

Piosenka Maluszków i Średniaków  
 

„  
BABCIU DROGA    

BABCIU  

słowa i muzyka: D i K. Jagiełłowie 

1. Babciu, droga babciu, powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

 

My tupiemy, tup, tup, tup. 

Teraz babciu, ty to zrób! (bis) 

 

2. Babciu, droga babciu, powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

 

My skaczemy raz, dwa, trzy, 

teraz babciu podskocz ty!(bis) 

 

3. Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

 

My klaszczemy, raz dwa, trzy, 

teraz dziadku klaszcz i ty!(bis) 

 

4. Dziadku, drogi dziadku powiedz mi, 

czy potrafisz zrobić to, co my? 

 

My całuski damy ci, 

teraz dziadku daj nam ty!(bis) 

   



 

 

 

Wierszyk Średniaków 
 
 

Parasol dla kota 

słowa : Dorota Gellner 

1. Chodzi kot po sklepach, 

Kupić chce parasol. 

Taki który miałby, taki który miałby, 

Modny wzór i fason. 

ref: 

Parasol w bure paski, w różowe kiełbaski, 

W gołębie i wrony i w mysie ogony. – x2 

2. Chodzi kot po błocie, 

miauczy smutnym głosem: 

“Nie bałbym się deszczu, nie bałbym się deszczu, 

gdybym miał kalosze”.  

ref: 

Kalosze w bure paski, w różowe kiełbaski, 

w gołębie i wrony, i w mysie ogony. – x2 

3. Nagle wyszła z norki,                                                                      

Myszka z czarnym nosem, 

Pożyczyła kotu, pożyczyła kotu, 

Wszystko o co prosił.  

ref: 

Kalosze i parasol, co modny ma fason, 

i worek złocony w gołębie i wrony. – x2 

 
 
 
 
 



 

 

Piosenki Starszaków 
 

 

„Piosenka na Dzień Babci i Dziadka” 
Ref. Babciu! Dziadku! 
Teraz wnuki macie, 
które tak kochacie 
Babciu! Dziadku! 
Wnuki też was mają 
i też was kochają. 

Babciu, dziadku chodźcie z nami 
Obsypiemy was kwiatami 
Do wąchania, do patrzenia 
A do kwiatów są życzenia. 

Ref. Babciu! Dziadku! 
Teraz wnuki macie, 
które tak kochacie 
Babciu! Dziadku! 
Wnuki też was mają 
i też was kochają. 

Dziadek jest jak dobra wróżka, 
Co otwiera bajkom drzwi, 
Babcia kładzie nas do łóżka 
Mamy potem piękne sny. 

Ref. Babciu! Dziadku! 
Teraz wnuki macie, 
które tak kochacie 
Babciu! Dziadku! 
Wnuki też was mają 
i też was kochają. 

Żyjcie dziadki nam lat dwieście 
 



 

 

Wy najlepsi w całym mieście 
Niechaj złota rybka w wodzie 
Trzy życzenia spełnia co dzień. 

Ref. Babciu! Dziadku… 

 

 

 

„Zima w rytmie rock and rolla” 
W rytmie rock and rolla  

przyszła zima biała,  

na sopelkach lodu, skocznie nam zagrała.  

 

Ref. Zima biały kolor ma,  

z nią w zespole mrozik gra.  

Jeszcze wiatr pomaga im,  

gwiżdżąc głośno z całych sił. (2x)  

 

Przed tą mroźną zimą,  

wciąż się słonko chowa,  

choć i ono lubi, słuchać rock and rolla.  

 

Ref. Zima biały kolor ma… 

 

Nie ma co narzekać, 

 że dzień zimą krótki, 

 bo przynajmniej pośpią dłużej krasnoludki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

3 - latki 
 

 

hair, ears, eyes, nose, mouth, face,  

hot, cold, windy, sunny, rainy, umbrella, swimsuit 

snowflake, snow, igloo, snowman family, penguin, stomp your feet, waddle like a penguin, swim like a polar 

bear, put on your mittens, drink hot chocolate, dance like a snowflake 

Polar animals: polar bear, penguin, seal,  

 

Piosenki dla wszystkich: 

-  the Hokey Pokey song 

- if you’re wearing red mittens 

- I’m a little snowman. 

- How many fingers? 

- Polar animals for Kids 

- How’s the weather? 

- Follow me! 

- -Penguin dance 

 

 

 



 

 

 

 
 

4 – latki 

 
Nowe słownictwo: 

 

hair, ears, eyes, nose, mouth, face, hot, cold, windy, sunny, rainy, umbrella, 

 

Shapes: triangle, rectangle, square, heart, oval, circle, star 

Polar animals: polar bear, penguin, seal, walrus, arctic fox, whale, bird 

snowflake, snow, igloo, snowman family, penguin, stomp your feet, waddle like a penguin, swim like a polar 

bear, put on your mittens, drink hot chocolate, dance like a snowflaks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

5 – latki 

 
 Nowe słownictwo: 

Coat, mittens, head, hat, scarf, tummy, arms, buttons, eyes, nose, mouth, snowman, snow, boots, run, jump, 

dance, sing, play football, say hello, walk, climb, comb hair, brush teeth, get dressed, go to school 

Polar animals: polar bear, penguin, seal, walrus, arctic fox, whale, bird 

snowflake, snow, igloo, snowman family, penguin, stomp your feet, waddle like a penguin, swim like a polar 

bear, put on your mittens, drink hot chocolate, dance like a snowflake 

Shapes: triangle, rectangle, square, heart, oval, circle, star 

piosenka: 

-if you’re wearing red mittens 

- This is the way we wash our face.  Early in the morning. 

- Polar animals for Kids 

Język receptywny 
Come in 

Let’s begin 

Sail in the pirate ship. What can you see? 

A (seal) is looking at me. 

What’s the matter? 

The water’s dirty / clean! Let’s swim 

We can / can’t (play). 

Polecenia i komentarze nauczyciela 

jak w poprzednich rozdziałach oraz: 

Can the (animals) (play)? Is the water dirty Or clean? 

Is the (polar bear) happy or sad? 

Is the (classroom) tidy or untidy? 

What shape is it? 

Let’s tidy up 

What animal can you see? I 

Don’t make a noise. 



 

 

 

Zima w książkach je

Zima nie musi być szara, przytła

brakuje białego puchu, zima moż
przeniesie je w świat, gdzie zima

świętach dla dzieci. 

Najlepsze książki o z

Poniżej prezentujemy Wam najb

oczach dziecka. Zanurzcie się ws

 jest piękna! 

tłaczająca i smutna. Nawet jeśli spędzamy ją w 

oże mieć w sobie wiele uroku. Podaruj swojem

ma jest cudowna, piękna i radosna. Oto najlepsz

 zimie dla dzieci 

jbardziej urocze książki o zimie, które sprawią,
ę wspólnie w ten magiczny, biały świat i czerpcie

 

ą w domu, a za oknem 

emu dziecku książkę, która 

psze książki o zimie i 

ią, że ta pora roku zyska w 

cie radość, jaką niesie zima.



 

 

 
 

 

Kiedy przychodzi Święty Mikołaj? Richard Scarry (Wydawnictwo Babaryba) 

Świąteczna gorączka dopada nawet świętego Mikołaja! Na szczęście znajdzie się ktoś, kto mu pomoże. 

Poczujcie klimat świąt razem z klasykiem amerykańskiej literatury dziecięcej Richardem Scarrym. 

Mieszkańcy pewnego miasteczka nie mogą doczekać się świąt Bożego Narodzenia. Tymczasem pan 

Niezdarek wyrusza na poszukiwanie Świętego Mikołaja, aby mu pomóc w świątecznych 

przygotowaniach. Jego niezdarność doprowadza prawie do świątecznej katastrofy… Czy wszystko 

skończy się dobrze i kto właściwie przyniesie dzieciom prezenty? Przekonajcie się sami! Książkę 
polecamy dzieciom od 3. roku życia.



 

 

 

 

O zimie. Gorel Kristina Naslund & Kristina Digman (Wydawnictwo Zakamarki) 

Któregoś dnia świat się zmienia. 

Wszystko jest jak zaczarowane – 

ziemia pokrywa się śniegiem, a jezioro lodem. 

Nadeszła zima! 

Przepiękne zimowe ilustracje i garść zimowych faktów przyprawionych szczyptą poezji na pewno 

spodobają się każdemu przedszkolakowi spragnionemu śniegu! 

Görel Kristina Näslund i Kristina Digman w poetycki, ale też bardzo konkretny sposób opowiadają o 

wszystkim, co niesie ze sobą zima – 

o szalejącej zamieci i wolno prószącym śniegu, o zamarzniętych kałużach i topniejących soplach. 

Idealny prezent mikołajkowo-gwiazdkowy!  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Przyjaciel na zawsze. Ellen DeLange (Wydawnictwo Zielona Sowa) 

Prawdziwa przyjaźń nigdy się nie kończy! Poznaj historię uroczego bałwanka i pewnej wiewiórki, 

między którymi nawiązuje się niezwykła przyjaźń. Pewnego zimowego dnia, wiewiórka wyszła ze 

swojej dziupli i zauważyła coś bardzo dziwnego – samotnego i drżącego z zimna bałwanka w środku 

lasu. Od tamtej pory nie mogła o nim zapomnieć. Postanawia mu pomóc i podarowuje ciepły szalik. I 

tak zaczyna się wyjątkowa przyjaźń. Ale czy będzie ona trwała na zawsze? 

Wzruszająca opowieść o sile przyjaźni, która trwa pomimo rozłąki. Piękny tekst autorstwa Ellen 

DeLange uczy empatii, wrażliwości i pomaga dziecku poradzić sobie z trudnymi emocjami, np. w 



 

 

sytuacji rozstania z bliską osobą. Forma pictruebooka – prosty tekst i całostronicowe ilustracje, 

sprawią, że będzie to idealna książka dla wszystkich maluchów.  

 

 

 

Przeplatanki-rymowanki. Zgraja Mikołaja (Wydawnictwo Zielona Sowa) 

Sztywnostronicowe książki, z których każda dzieli się na trzy ruchome części. Zabawa polega na 

przekładaniu stron wybranej części i łączeniu fragmentów ilustracji w dowolny sposób. Dzięki temu 

powstają zabawne obrazki, śmieszne postaci i dziwne przedmioty, a historyjka, którą czytamy w 

książce za każdym razem toczy się zupełnie inaczej.  

 



 

 

 

 

Pogoda dla puchaczy. Zima. Jędrzejak Bartek , Kozioł Marcin 

Młody puchacz Bubbo już jesienią znalazł dla siebie wymarzony kawałek lasu. Usłyszał głos natury i 

zamieszkał na Bubbowych Mokradłach. Zbliża się zima, a jego sympatyczne rodzeństwo – Bubisia, 

Bubuś i Bubel – nadal szuka dla siebie domu. Będziemy śledzić ich niesamowite przygody i 

przyglądać się, jak odkrywają świat. A ten, osnuty bielą, zmienia się nie do poznania. 

Pierwsze spotkanie ze śnieżnym puchem i błyszczącym lodem, pierwsze próby uprawiania sportów 

zimowych… czasami całkiem mimo woli. Choć młode puchacze o zimowych dyscyplinach słyszały 

dotąd tylko w ptasim radiu, wkrótce poznają je znacznie lepiej i przekonają się, jaka to niezwykła 

zabawa! 

Uważnych czytelników z tajnikami zimowej pogody poprzez komentarze i filmy, do których kieruje 

książka (szukajcie ukrytych kodów umożliwiających ich obejrzenie!), zapozna popularny prezenter 

pogody Bartek Jędrzejak. Trzymajcie się mocno, bo będzie o śliskim lodzie, a wtedy lepiej chodzić w 

kasku. I o zawiejach i zamieciach. Żeby was tylko nie wywiało za mocno i za daleko! 

Miłej lektury !!!;) 

 


