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Ważne wydarzenia z życia przedszkolaka 
 

Listopad Grudzień 
Spotkanie z muzyką - koncert Wyjście na pocztę – wysyłanie 

listu do św. Mikołaja 
Lekcja z pielęgniarką Wizyta Straży Miejskiej – 

„Autochodzik” 
Dzień Czerwony – Święto 

Niepodległości 
Teatr Qfer – Wizyta św. Mikołaja 

Warsztaty Edu-Fun Dzień Gwiazd 
Dzień bajek z dzieciństwa 

nauczycielek 
Wieczór Opłatkowy - warsztaty 

świąteczne dla rodziców 
 Wizyta w Domu Opieki                   

w Brzeźnie 
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Piosenki i wierszyki 3-latków 

"Święty Mikołaj" 
I. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju 
dzieci już czekają, gdzieś ty gdzie? 
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj 
przez komin zawołał: spieszę się! 
 
Ref.: Worek prezentów wielki mam 
dobrze marzenia wasze znam. 
Wiem, że czekacie cały rok, 
więc wydłużałem krok. 
 
II. Święty Mikołaju, Święty Mikołaju 
dzieci cię kochają, czy ty wiesz? 
A Święty Mikołaj, a Święty Mikołaj 
do dzieci zawołał : Ja was też! 
 

 

 

"Idą bałwanki" 
Idą bałwanki tup tup tup 
Zjeżdżają sanki siup siup siup 
Tańczą śnieżynki tralalalala 
A my skaczemy hopsa-sa. 
 

 

 

 

 

 

 

"Głowa ramiona" 
Głowa, ramiona, kolana pięty 
Kolana, pięty, kolana, pięty 
Głowa, ramiona, kolana, pięty 
Oczy, uszy, usta, nos. 

 



3 
 

 

Piosenki i wierszyki 4-latków 

 "List" 
List trafić ma do adresata, 
Choćby on mieszkał 
Na końcu świata... 
Gdzieś na biegunie, 
albo na wyspie, 
bo poczta listy doręcza wszystkie. 
Lecz nie adresuj 
pisząc do cioci: 
Kochana Ciocia 
Poczta Okocim, 
bo listonoszom trzeba dopomóc. 
Podaj ulicę i nr domu, 
imię, nazwisko 
kochanej cioci. 
By pan listonosz 
no, pomyśl sama, 
nad twoim listem 
głowy nie łamał. 

 "Szewc" 
Szewc naprawia lewy but, 
gwoździe równo młotkiem wbija. 
Puka w gwoździe: puk, puk, puk 
i żadnego nie omija. 
Szewc naprawia prawy but, 
gwoździe równo młotkiem wbija. 
Puka w gwoździe: puk, puk, puk 
i żadnego nie omija. 

"Do widzenia letnie ubrania" 
Zimny wiatr gałęzie głaszcze, 
zakładamy ciepłe płaszcze, 
rękawiczki, czapki, szale, 
wtedy nie zmarzniemy wcale. 
Do widzenia, krótkie spodnie, 
latem było w nich wygodnie! 
Bluzki - króciutkie rękawki 
już wkładamy dziś do szafki. 
Gdy ochładza się powietrze, 
pomyśl o wełnianym swetrze, 
długich spodniach, ciepłych butach, 
gdy jesienna przyjdzie pluta. 
 
 

 
 
 
Już kożuchy i futerka, 
zaczynają na nas zerkać. 
 
Nie będziemy czekać zimy, 
tylko w nie się wystroimy. 
 
„Wesoła choinka” 

1. Na gałązce choinkowej 
wiszą dwa jabłuszka. 
Przy jabłuszku pierwszym pajac, 
przy drugim kaczuszka. 
Pajac biały jest jak piekarz, 
mąkę ma na brodzie, 
a kaczuszka złota, jakby 
kąpała się w miodzie. 
 
Ref: Choinka, choinka, 
wesoła choinka, 
choinka, choinka wesoła! 
 

2. Popatrz, mamo, woła Krysia, 
jak ten pajac skacze. 
A czy słyszysz, mówi mama, 
jak kaczuszka kwacze? 
Pajac tańczy, kaczka kwacze, 
posłuchajcie sami, 
a zajączek tuż, tuż obok 
rusza wąsikami. 
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Piosenki i wierszyki 5-latków 

„Wesołych Świąt!” 
 
Danuta Gellnerowa 
Wesołych Świąt! 
Wesołych Świąt! 
Podróżują kartki. 
A dokąd? A skąd? 

Ze Szczecina 
do Lublina, 
z Krakowa 
do Miedzeszyna... 
Od miasta do miasta, 
od morza do gór 
wiozą listonosze 
kart świątecznych wór. 
Kartki stamtąd, 
kartki stąd... 
Wesołych Świąt! 
Wesołych Świąt! 

 

 
 

„Halo, halo” 
 
1. Halo! Halo! – tak słychać w telefonie. 
Halo! Halo! – powtarzać lubię sam. 
Halo! Halo! – do taty dziś zadzwonię. 
Porozmawiać z nim ochotę mam. 
 

 
 
 
 
 
2. Stuku! Stuku! – napiszę SMS-a. 
Stuku! Stuku! – literek równy rząd. 
Stuku! Stuku! – na SMS-a czeka 
babcia, która jest daleko stąd. 
 
3. Dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! – telefon 
znowu dzwoni. 
Dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! – odbiorę dzisiaj 
sam. 
Dzyń! dzyń! dzyń! dzyń! – pobawię się z 
mamusią, bo telefon taki ładny mam! 
 
„Już blisko kolęda” 
 
1.Gdy w pokoju wyrośnie choinka, 
łańcuszkami, bombkami zaświeci. 
Ref: To znaczy, że już Święta, 
że już blisko kolęda, 
że Mikołaj przyjedzie do dzieci, 
hej, kolęda, kolęda. 
 
2. Gdy opłatek już leży na stole, 
pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie. 
Ref: To znaczy, że już... 
 
3. Gdy upieką się słodkie makowce, 
i głos dzwonka z daleka zawoła. 
Ref: To znaczy, że już... 

„Zima, zima, zima” 

Zima, zima, zima - pada, pada śnieg  
Jadę, jadę w świat sankami  
Sanki dzwonią dzwoneczkami dzyń, dzyń, 
dzyń....... 
 
Zasypane pola - w śniegu cały świat  
Biała droga hen przed nami 
Sanki dzwonią dzwoneczkami dzyń, dzyń, 
dzyń....... 
 
Jaka pyszna sanna - parska raźno koń 
Śnieg rozbija kopytkami 
Sanki dzwonią dzwoneczkami dzyń, dzyń, 
dzyń....... 
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English 

Grupa 3-latków 
Słownictwo: 
- części twarzy:  face, eyes, ears, nose, hair 
-emocje: happy, sad 
-części ciała: head, legs, hands, body 
- polecenia- touch your nose/ears/face , 
open/close your eyes 
- zwierzęta:  a rocket, a robot, puzzles, 
blocks, a car, a book 
-zwierzęta: a cat, a dog,  fish, a rabbit, a 
bird 
-Święta- Santa, presents, bag,  Christmas 
tree 
-utrwalanie: kolory, liczebniki 1-5 
 

 
 
Piosenki: 
‘Two little eyes’ 
Two little eyes to look around 
Two little ears to hear each sound 
One little nose to smell what’s sweet 
One little mouth that likes to eat 
‘What do you want for Christmas?’ 
What do you want for Christmas? 
Santa's on his way.  
I want a train. 
I want a train. 
I want a great big train.   
A train?  
A train! 
I want a robot…. 
I want a rocket… 
I want a dolly… 
 

 

 

Grupa 4-latków 
Słownictwo: 
-jesień: autumn, tree, leaves 
-pogoda- weather, sunny, windy, cloudy, 
rainy, snowy, it’s …. today 
- emocje: happy, sad, sleepy, cold 
-zwierzęta: fish, a parrot, a cat, a dog, a 
turtle, a penguin, a snake, an elephant 
- zabawki: a car ,  a train, a robot, a rocket, 
a boat, a plane, a phone 
- zwroty: stop that noise! 
- części twarzy: eyes, nose, ears, mouth, 
face, hair 
-części ciała: hands, arms, fingers, legs, 
knees, toes, feet, head 
- Święta: Christmas, Santa, bag, presents, 
Christmas tree, reindeer, elf 
 

 
 
Piosenki: 
‘Two little eyes’ 
Two little eyes to look around 
Two little ears to hear each sound 
One little nose to smell what’s sweet 
One little mouth that likes to eat 
 
‘Head, shoulders, knees and toes’ 
Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes. 
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Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes. 
And eyes, and ears, and mouth and nose 
Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes. 
 

 
 
‘What’s the weather’ 
What’s the weather? What’s the weather? 
What’s the weather like today? 
Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy out 
today? 
It is sunny, it is sunny, it is sunny out 
today. 
It makes me happy when it’s sunny, when 
it’s sunny out today. 
It is rainy it is rainy, it is rainy out today. 
It makes me sad when it’s rainy, when it’s 
rainy out today. 
It is cloudy it is cloudy, it is cloudy out 
today. 
It makes me sleepy when it’s cloudy when 
it’s cloudy out today. 
It is snowy it is snowy, it is snowy out 
today. 
It makes me cold when it’s snowy, when 
it’s snowy out today. 
 
 
 

 

‘What do you want for Christmas?’ 
What do you want for Christmas? 
Santa's on his way.  
I want a train. 
I want a train. 
I want a great big train.   
A train?  
A train! 
I want a robot…. 
I want a rocket… 
I want a dolly… 
 

Grupa 5-latków 
Słownictwo: 
-jesień: autumn, tree, leaves, autumn 
colours: yellow, brown, green, red, orange 
-pogoda- weather, sunny, windy, cloudy, 
rainy, snowy, stormy, it’s …. today 
- emocje: happy, sad, sleepy, cold, scared 
-zwierzęta: fish, a parrot, a cat, a dog, a 
turtle, a penguin, a snake, an elephant 
- zabawki: a car ,  a train, a teddy, a dolly, 
a ball, a robot, a rocket, a boat, a plane, 
books, blocks, puzzles, games 
- części twarzy: eyes, nose, ears, mouth, 
face, hair 
-części ciała: hands, arms, fingers, legs, 
knees, toes, feet, head 
-zwroty i polecenia: touch your… , 
colour… blue , count… , Can I have…? 
Here you are, I have got a…., I want a…  
- Święta: Christmas, Santa, bag, presents, 
Christmas tree, reindeer, elf, snowman, 
snow, winter 

 
Piosenki: 
‘Two little eyes’ 
Two little eyes to look around 
Two little ears to hear each sound 
One little nose to smell what’s sweet 
One little mouth that likes to eat 
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‘Head, shoulders, knees and toes’ 
Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes. 
Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes. 
And eyes, and ears, and mouth and nose 
Head, shoulders, knees and toes, knees and 
toes. 
 
 
 

 
 
 
‘What’s the weather’ 
What’s the weather? What’s the weather? 
What’s the weather like today? 
Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy out 
today? 
It is sunny, it is sunny, it is sunny out 
today. 
It makes me happy when it’s sunny, when 
it’s sunny out today. 
It is rainy it is rainy, it is rainy out today. 
It makes me sad when it’s rainy, when it’s 
rainy out today. 
It is cloudy it is cloudy, it is cloudy out 
today. 
It makes me sleepy when it’s cloudy when 
it’s cloudy out today. 
It is snowy it is snowy, it is snowy out 
today. 
It makes me cold when it’s snowy, when 
it’s snowy out today. 
 
‘What do you want for Christmas?’ 
What do you want for Christmas? 
Santa's on his way.  
I want a train. 
I want a train. 
I want a great big train.   

A train?  
A train! 
I want a robot…. 
I want a rocket… 
I want a dolly… 
 
 
 

 
 
‘Five little snowmen’ 
Five little snowmen standing in a row 
Each had two eyes and a carrot nose. 
Out came the sun and shone all day 
And one little snowman melted away. 
Four little snowmen… 
Three little snowmen… 
Two little snowmen… 
One little snowman… 
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Kącik rodzica 
PRZYGOTUJ ŚWIĘTA RAZEM Z DZIECKIEM 

 
    
Święta to dla maluchów wyjątkowy czas. Niestety, w gorączce świątecznych przygotowań, 
dzieci często się nudzą. Jak zaplanować prace, żeby włączyć je w przygotowania, a 
jednocześnie zapewnić im świetną rozrywkę? 
 
ŚWIĄTECZNE OZDOBY 
 
Dzieci uwielbiają wszelkie prace plastyczne, dlatego jednym z najlepszych pomysłów jest  
zaproponowanie wykonania świątecznych ozdób. 
Co mogą zrobić maluchy? Wszystko, co dostosowane jest do ich wieku. Zwróć szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo - zaczynające posługiwać się nożyczkami 3-latki łatwo mogą się 
skaleczyć!  
Starszym dzieciom, przyzwyczajonym do korzystania z nożyczek w przedszkolu, zazwyczaj 
bez obaw można pozwolić na wycinanki. 
Najpopularniejsze wykonywane samodzielnie ozdoby to łańcuchy na choinkę, kartki 
świąteczne (zwłaszcza babcie ucieszą się z kartki przygotowanej własnoręcznie przez 
wnuki!), ozdoby wykonane z masy solnej (np. gwiazdki do zawieszenia na choinkę).  
Młodsze dzieci będą potrzebowały większego zaangażowania dorosłych. Wykonanie 
łańcuchów będzie możliwe, jeśli wcześniej potniesz papier na paski. W przypadku 3-latków 
świetnie sprawdzą się świąteczne kolorowanki. Wspólnie ze starszym dzieckiem warto 
wykonać również oryginalny stroik. Potrzebne będą gałązki, wstążki, bombki i styropian. 
Przed przystąpieniem do wykonywania ozdób zaopatrz się w: 
kolorowy papier lub karton, nożyczki, klej, wstążki, brokat, kolorowa bibuła, kredki, pisaki, 
farbki. Do masy solnej potrzebna będzie: mąka, sól, woda. 
Przede wszystkim postaraj się towarzyszyć dziecku choć przez chwilę w jego pracach. 
Możecie wspólnie przygotować łańcuch, w którym poszczególne części będą przygotowane 
przez wszystkich domowników. Pamiętaj również o tym, aby przypomnieć dziecku  
o ostrożnym korzystaniu z nożyczek. Pieczenie ozdób z masy solnej również wymaga twojej 
ścisłej kontroli - nie pozwól dziecku samodzielnie korzystać z piekarnika! 
 
MALUCH W KUCHNI 
 
Święta to okres, w którym nawet mamy, które rzadko gotują w domu, zabierają się do 
gotowania.  Czas spędzony wspólnie w kuchni będzie dla dzieci niezapomniany. Nie ulegaj 
stereotypom, zapraszając do kuchni córkę, a wypędzając syna! 
Co dzieci mogą robić w kuchni? Czynności, które nie wymagają użycia noża i nie stwarzają 
ryzyka poparzenia. Maluch z powodzeniem może np. pomóc ci w robieniu pierników.  
Wykrawanie ciasta za pomocą foremek to dla wielu dzieci wspaniała zabawa. Daj dziecku 
kawałek wyrobionego ciasta i pozwól mu lepić własne pierogi lub uszka. Zdobienie ciastek  
i pierników lukrem z pewnością spodoba się maluchowi. 
Przygotowywanie świątecznych potraw do również znakomita okazja opowiadania o  
świątecznych zwyczajach i tradycjach. Kiedy jednak bardzo się spieszysz, gotowanie  
z dzieckiem nie jest najlepszym pomysłem. W pośpiechu dziecko kręcące się po kuchni może 
wywołać twoje zniecierpliwienie, a stąd do kłótni niedaleko. 
Na co zwrócić szczególną uwagę w kuchni? 
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Uważaj na garnki i blachy z ciastem wyjęte z piekarnika - ustawiaj je tak, aby dziecko nie 
miało do nich bezpośredniego dostępu 
Uważaj na sprzęt - maszynka do mielenia maku, blender do miksowania owoców, a nawet 
"zwykły" piekarnik mogą wyrządzić dziecku krzywdę 
Uważaj na garderobę - załóż maluchowi fartuszek (dzięki czemu unikniesz nerwów 
związanych z zabrudzeniem sweterka lub spodni), zwiąż córce włosy w kucyk. 
 
DOMOWE PORZĄDKI 
 
Świąteczne porządki to idealny moment na zaangażowanie dzieci w drobne prace domowe.  
Maluchy mogą pomóc porządkując zabawki w swoim pokoju. Możesz również poprosić je  
o pomoc przy np. porządkowaniu płyt lub odkurzanie bombek. Idealnym połączeniem 
przyjemnego z pożytecznym jest również poproszenie dziecka o pomoc przy ubieraniu 
choinki. 
Świąteczne porządki są idealną okazją do uczenia dziecka odpowiedzialności. Oraz do  
zapoznawania z działaniem i korzystaniem np. z odkurzacza. Starsze dzieci mogą wynosić 
śmieci oraz nakrywać do stołu. Świąteczny stół jest zresztą doskonałą okazją do uczenia 
młodszych dzieci jakie sztućce i naczynia powinny się na nim znaleźć. Starszym maluchom 
można powierzyć samodzielne nakrycie stołu. 
Tłumacz dziecku dokładnie, na czym polega jego zadanie. Żeby wszyscy wiedzieli, co maja 
do zrobienia, warto stworzyć domowy grafik, w którym zostaną rozdzielone prace. 
Niezależnie od świątecznego zabiegania, znajdź chwilę na to, aby wytłumaczyć dziecku, że 
magia świąt to nie tylko zabieganie i prezenty. Opowiadaj maluchowi o zwyczajach 
panujących w twoim domu, gdy byłaś dzieckiem, śpiewajcie wspólnie kolędy, znajdzie 
chwilę na zimowy spacer i zabawę na śniegu. 
 

Autor: Dorota Anders 
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