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WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA 
 

 

Maj Czerwiec 
 

• 10 V Tydzień Ekolalki 

• 24 V Tydzień Owadów 

• 19 V Dzień Rodziny  

• 28 V Dzień Pszczół 

• 31 V Dzień Sportowca 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• 1 VI Dzień Dziecka  

• 7 VI Tydzień Wiejski 

•  14 VI Wycieczka do Zoo      

4 latki 

• 15 VI Spotkanie z Alpakami 

• 17 VI Wycieczka do Zoo      

5 latki   

• 21 VI Dzień Lata 

• Spotkanie „ Zagroda 

Powroty” – koza  

• 29 VI Dzień Ptaków  
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Taniec Mai 
 

Każda mała pszczółka na zabawę pędzi już 
Gucio też chce tańczyć a bez niego ani rusz 

I muzykę przez całą noc świerszcz Filip będzie grał0  

Śpiewajmy w nas zabawy moc to imprezowy szał 

Nadchodzi Maja 

Śpiewem woła nas 

Tak szubidu i szubidej 

Zatańczyć razem czas 

A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 

Będziemy śpiewać 
Aż nadejdzie nowy dzień 
Na parkiecie wszyscy są by razem tańczyć tak 

Teraz już ze wszystkich stron czekają na ten znak 

I uwaga to jest to już gwiazda z wami jest 

Światła werble będzie show czekamy na ten gest 

Nadchodzi Maja 

Śpiewem woła nas 

Tak szubidu i szubidej 

Zatańczyć razem czas 

 



 4

A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 

Będziemy śpiewać 
Aż nadejdzie nowy dzień 
A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 

Będziemy śpiewać 
Aż nadejdzie nowy dzień 
Ach jak bardzo nie chcę żeby skończył się ten bal 

Z przyjaciółmi się pożegnać bardzo będzie żal 

Jednak teraz zaśpiewajmy tańczmy jeszcze raz 

I niech się zatrzyma dla nas czas 

A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 

Będziemy śpiewać 
Aż nadejdzie nowy dzień 
A teraz obrót 

Szubidubidu 

I w górę ręce 

Szubidubidej 

I teraz podskok 

Szubidubidu 
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Mała Miczitanka  
 
Taka mała Miczitanka mi się spodobała, 

takie wielkie 

 pióro miała, 

 ona taka mała, 

 taka mała, 

 takie pióro, 

 takie pióro, 

 taka mała, 

 taka mała, 

 takie pióro, 

 takie pióro, 

 taka mała.  

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsza mama  

 
Jest najlepsza moja mama, piękna, mądra, 

ukochana x2 

 Robi dania ulubione, ładnie sprząta cały 

domek Chodzi ze mną na spacerek i zna 

mnóstwo fajnych gierek Jest najlepsza 

moja mama, piękna, mądra, ukochana x2 

 Z nią nie nudzę się w ogóle, zawsze coś 
mi wyczaruje Da buziaka gdy jest źle i do  

snu utuli mnie Jest najlepsza moja mama, 

piękna, mądra, ukochana x2  

Robi dania ulubione, ładnie sprząta cały 

domek Chodzi ze mną na spacerek i zna 

mnóstwo fajnych gierek Jest najlepsza 

moja mama, piękna, mądra, ukochana x2  

Z nią nie nudzę się w ogóle, zawsze coś mi 

wyczaruje Da buziaka gdy jest źle i do snu 

utuli mnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

 

 

Sound’n’Grace 

„Chcemy więcej” 
 

 
1. Kolejny raz zabrakło nam czasu na 

Udawanie ze wszystko jest warte dnia 

Cztery kroki w przód cztery kroki w tył 

Za daleko cel by dorównać im 

Raz po raz pod wiatr odbijamy się 
Chociaż raz bez strat chcemy poczuć że 

Każdy błąd i ból każda mała rzecz 

Prowadzi nas do lepszych miejsc 

Ref. Chcemy tego więcej 

Gdy podcina skrzydła wznosi nas 

Choć łatwo nie będzie 

Na te wszystkie błędy mamy czas 

Kilka złych decyzji, strach, uśmiech i łzy 

Warto wciąż pamiętać, co sprawia, że my 

Chcemy tego więcej 

Na te wszystkie błędy mamy czas 

2. Kolejny dzień budzi sens nowy 

start 

To da siłę nam aby znów sięgać gwiazd 

Długi zadań bieg 

Dłoni celów splot 

Za horyzont dziś będzie sięgał wzrok 

Raz po raz pod wiatr odbijamy się 
Chociaż raz bez strat chcemy poczuć że 

Każdy błąd i ból każda mała rzecz 

Prowadzi nas do lepszych miejsc 

Ref. Chcemy tego więcej 

Gdy podcina skrzydła wznosi nas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choć łatwo nie będzie 

Na te wszystkie błędy mamy czas 

Kilka złych decyzji, strach, uśmiech i łzy 

Warto wciąż pamiętać, co sprawia, że my 

Chcemy tego więcej 

Na te wszystkie błędy mamy czas 

Każdy błąd i ból każda nowa rzecz 

Raz po raz pod wiatr odbijamy się 
Każdy błąd i ból każda mała rzecz 

Chcemy tego więcej 

Gdy podcina skrzydła wznosi nas 

Choć łatwo nie będzie 

Na te wszystkie błędy mamy czas 

Kilka złych decyzji, strach, uśmiech i łzy 

Warto wciąż pamiętać, co sprawia, że my 

Chcemy tego więcej 

Na te wszystkie błędy mamy czas 
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Męski Granie 

Orkiestra 

„Sobie i Wam”  
 
Za dużo roboty, a kołaczy brak 

Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać 
Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść 
Za suto na stole, żeby dało się zjeść 
Za duże to ego, by dogadać się 
Za mała ta chata, by kobietę mieć 
Za jasny ten księżyc, by dało się spać, o 

tak, uh 

Za krótki ten łańcuch, by dać nogi za pas 

Życzymy sobie i wam, by nas było stać 
Na święty spokój 

Szczęścia ile się da, miłości w bród 

Mądrych ludzi wokół 

Za krótkie te nogi, by dogonić czas 

(Za krótkie te nogi, by dogonić czas) 

Za ciężka ta głowa, by pionowo stać 
(Za ciężka ta głowa, by pionowo stać) 
Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się 
(Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się) 
Za mało wszystkiego, co można by mieć 
 

 
 

 

 

 

 

Życzymy sobie i wam, by nas było stać 
Na święty spokój 

Szczęścia ile się da, miłości w bród 

Mądrych ludzi wokół 

Życzymy sobie i wam, by nas było stać 
Na święty spokój 

Szczęścia ile się da, miłości w bród 

Mądrych ludzi wokół 

Życzymy sobie i wam, by nas było stać 
Na święty spokój 

Szczęścia ile się da, miłości w bród 

Mądrych ludzi wokół 

Życzymy sobie i wam, by nas było stać 
Na święty spokój 

Szczęścia ile się da, miłości w bród 

Mądrych ludzi wokół 

Życzymy sobie i wam, by nas było stać 
Na święty spokój 

Szczęścia ile się da, miłości w bród 

Mądrych ludzi wokół 
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Fotorelacja  
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Wakacyjne 

słodkości 
Nutella z masy krówkowej 
(kajmaku)  

Wszyscy lubią nutellę, ale też wszyscy mają 
świadomość, że to brązowa trucizna. Dlatego 

od paru lat testujemy różne domowe rodzaje 

„nutelli”. Hitem jest u nas nutella na mleku 

kokosowym  słodzona miodem. Ale czasem 

robimy wersję równie pyszną, choć mniej 

zdrową – z masy krówkowej. Plusem nutelli 

z masy krówkowej jest krótki czas 

przygotowania. Najdłużej trwa rozpuszczanie 

czekolady, reszta to już tylko chwilka. 

Nutella sprawdza się do naleśników, gofrów, 

ale też do przekładania wafli. Jest gęstsza niż 
nutella na mleku kokosowym, więc można 

jej używać też do wypieków drożdżowych. 

Sprawdźcie, czy Wam posmakuje! 

Składniki 

puszka masy krówkowej – kajmaku (ok.  

400–500 g) , 200 g gorzkiej czekolady 

Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej, 

czyli łamiemy ją na kawałki i wkładamy do 

metalowej miski. Miskę umieszczamy na 

rondelku z gotującą się wodą. Mieszamy 

delikatnie, aż czekolada się rozpuści. 

Masę krówkową przekładamy do misy 

miksera. Lekko przestudzoną czekoladę 
(wciąż musi być płynna!) dodajemy do 

kajmaku i miksujemy delikatnie – tylko do 

połączenia się składników. 

Nutellę z masy krówkowej przechowujemy 

w lodówce. O ile cokolwiek zostanie  

 

 


