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WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 
 

Maj Czerwiec 
 

 Edukacja Globalna  - Nepal  
 Zajęcia garncarskie – 

Faktoria Pruszcz Gdański 
 Tajemnice instrumentu: 

Saksofon 
 Dzień Ślimaka 
 Narodowy Teatr Edukacji  

Baltazar Gąbka  
 Dzień Rodziny w przedszkolu 
 Zwiedzanie Teatru 

Wybrzeża 
 Teatr Conieco- „Opowieść o 

dobrym sercu” 
 Dzień plastyki i muzyki 

 
 
 

 
 Dzień Dziecka 
 Jaszczurka w przedszkolu 
 Edu Fun – warsztaty  

naukowe- „Jak powstaje 
kreda?”  

 Wycieczka „ŁOWCY 
PRZYGÓD” 

 Straż Miejska „Postępowanie 
ze zwierzętami” 

 Dzień  lotniczy 
 Wyjście do Biblioteki           

w Brzeźnie  
 Dzień lata 
 Zakończenie Roku                        

w przedszkolu 
 
 

 
    

 

Piosenki i wierszyki maluchów 
 

Co powie tata? 
 

Dlaczego biedronka jest mała? 
Czy może być morze bez dna? 
Czy każda królewna ma pałac? 

I czy on jest ze szkła? 
Dlaczego raz jestem nieśmiała? 
A potem to brykam aż wstyd? 

 
Co powie Tata? Co powie Tata? 

Co Tata mi powie, co na to odpowie mi dziś? 
Co powie Tata? Co powie Tata? 

Czy znów się wykręci czy dziecko zniechęci - nie! 
 

Skąd wzięły się mrówki w słoiku? 
Czy lepiej mieć kota czy psa? 

Dlaczego wciąż mówią bądźˇ cicho? 
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Przecież głos mam i ja. 
Czy można pokochać ślimaka? 
Skąd wzięły się burze i mgły? 

 
Co powie Tata? Co powie Tata? 

Co Tata mi powie, co na to odpowie mi dziś? 
Co powie Tata? Co powie Tata? 

Czy znów się wykręci, czy dziecko zniechęci? 
On śpi! 
On śpi! 
On śpi! 

 

Tato, już lato 
Będziemy znów jeść lody 

Tato, już lato 
Kup bilet do przygody 

Tato, już lato 
Będziemy boso chodzić 

Tato, już lato 
Już brodę zgolić czas 

Gdy ciepły dzień, to nawet leń 
Na spacer chciałby iść 

Już pora wstać i pobiec w świat 
A tata jeszcze śpi 

Chcę lody jeść, na drzewo wejść 
I z góry patrzeć w dół 

Zeskoczyć w piach i chociaż raz 
Przeskoczyć z tatą rów 

Tato, już lato 
Będziemy znów jeść lody 

Tato, już lato 
Kup bilet do przygody 

Tato, już lato 
Będziemy boso chodzić 

Tato, już lato 
Już brodę zgolić czas 

Gdy ciepły dzień, popływać chcę 
Przez słomkę wodę pić 

Na piasku spać i trawę rwać 
Do lasu z tatą iść 

Maliny jeść, jagody też 
W kałuży szukać żab 

Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi 
Na głowę chrabąszcz spadł 
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Piosenki i wierszyki  średniaków 
 

Akurat –„Lubię mówić z Tobą” 
Kiedy z serca płyną słowa  
Uderzają z wielką mocą  

Krążą blisko wśród nas ot tak  
Dając chętnym szczere złoto 

 
I dlatego lubię mówić z Tobą  
I dlatego lubię mówić z Tobą  

 
Każdy myśli to co myśli  
Myśli sobie moja głowa  

Może w końcu mi się uda  
Wypowiedzieć proste słowa  

 
I dlatego lubię mówić z Tobą  
I dlatego lubię mówić z Tobą  

 
 

PODAJMY SOBIE RĘCE 
Muzyka: K. Kwiatkowska  

Słowa: D. Gellner 
 

Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki, 
A my tacy mali, mali jak kropelki. 

 
Ref: Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence, 

W ogródku przed domem, na łące zielonej. 
Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze. 

Pod gwiazda daleką, nad rzeczka i rzeką. 
 

Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka. 
Kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka. 

 
Ref: Podajmy sobie ręce... 

 
Choć nas czasem  dzielą niepotrzebne góry. 
Nieskończone drogi, zachmurzone chmury. 

 
Ref: Podajmy sobie ręce... 

 
 

MAŁA BIEDRONECZKA 
Sł. I muz. K.Bożek-Gowik                                                                                                         

 
    Mała Biedroneczka 7 kropek miała, 

Na zielonej łące wesoło fruwała. 
Złapał ją pajączek w swoją pajęczynę 

– uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś. 
Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Biedroneczko leć do nieba. 

 



 
 

4

Mała Biedroneczka 7 kropek miała, 
Na zielonej łące wesoło fruwała. 

Złapał ją wróbelek niesie tę kruszynę 
– uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś. 

Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Biedroneczko leć do nieba. 
Mała Biedroneczka 7 kropek miała, 

Na zielonej łące wesoło fruwała. 
Złapała ją żaba i po wodzie płynie 

– uratuję Cię Biedronko, a ty mi coś przynieś. 
Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Biedroneczko leć do nieba 

 
 

 
Wierszyki : 

Rafał Witek- Dom ważki 
 

Ważko, gdzie Ty mieszkasz? 
W gnieździe ? W dziupli? W norze? 

Nie wiem , gdzie cię zastać i o jakiej porze? 
 

Bo ja mieszkam w sierpniu, 
W blasku żywej wody, 

W świetle, co rozjaśnia 
Łąki i ogrody? 

 
W cieniu mam sypialnię 

W słońcu zaś salony. 
Odwiedź mnie nad rzeczką, 

Będziesz zachwycony! 
 

 

 

Piosenki i wierszyki straszaków 
PIOSENKI 5-LATKÓW 

 
„ A MY NA SZLAKU ” 

Uśmiechnięte słonko rankiem wstało, 

Za zieloną muszką goni ptak, 

Wyciągnęło się na łące siano, 

Długonogi bocian szuka żab. 
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Ref: A my na szlaku 

Wędrujemy przygód śladem. 

A my na szlaku 

Wędrujemy sobie człapu człap. 

Człapu, człapu, człapu, człapu człap. 

Człapu, człapu, człapu, człapu człap. 

 

Gruby bąk zawodzi słodkie bu bu, 

Małą pszczółkę kochać byłby rad. 

Lecz nie dojdzie nigdy do ich ślubu, 

Bo jej buzi daje polny kwiat. 

Ref:… 

 

„ KOŃCZYMY JUŻ PRZEDSZKOLE” 

 

1. Kończymy już przedszkole, do szkoły czas, 

zeszyty i tornistry wołają nas. 

A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść. 

 

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze, 

że nie chcemy wcale iść.( 2x). 

 

2. Wakacje szybko miną, a potem już, 

zadzwoni pierwszy dzwonek, lekcje tuż-tuż. A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść. 

 

Ref…… 

 

3. Lecz co tu robić, w życiu zawsze tak jest ,że upływają lata, starszym się jest. 

A my nie chcemy, nie chcemy starsi być 

 



 
 

6

 

 

 
 
 

Język Angielski  

 
Materiał zrealizowany na zajęciach języka angielskiego w przedszkolu (maj/czerwiec) 
3-latki: 
 
Słownictwo: 
powtórka poznanego słownictwa, chocolate, ice-cream, cake, apples, bananas, fish, fridge, baby, 
mummy, daddy, sister, brother, family, owl 
 

Piosenki: 
 

Chocolate in the fridge. x2 
Eat it up. x2 

Chocolate in the fridge. 
Ice-cream in the fridge… 

Cake in the fridge… 
Apples in the fridge… 

Bananas in the fridge… 
 

One little owl sitting in  tree. 
Here comes brother. 

How many can you see? 1,2. 
Two little owls sitting in a tree. 

Here comes daddy. 
How many can you see? 1,2,3. 

Three little owls sitting in a tree. 
Here comes sister. 

How many can you see? 1,2,3,4. 
Four little owls sitting in a tree. 

Here comes mummy. 
How many can you see? 1,2,3,4,5! 

 
4-latki: 

 
Słownictwo: 

powtórka poznanego słownictwa, square, triangle, rectangle, circle, diamond, star, heart, oval 
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Piosenka: 
Roll around circle. 

Cir-cir-cir-cir, circle. 
Roll, roll round and round and round. 

Cir-cir-cir-cir, circle. 
Roll, roll round and round and round. 

Stomp, stomp, square. 
S-s-s-s-s-square. 

Stomp, stomp here and there. 
S-s-s-s-s-square. 

Stomp here and there. 
Slide, slide, triangle. 

T-t-t-t, triangle. 
Slide, slide left and right. 

T-t-t-t, triangle. 
Slide left and right. 

Point, point, diamond. 
D-d-d-d, diamond. 

Point your finger: 1, 2, 3, 4. 
D-d-d-d, diamond. 

Point 1, 2, 3, 4. 
Shake, shake, star. 

Twinkle, twinkle, little star. 
Shake, shake, shake your hands. 

Twinkle, twinkle, little star. 
Skake, shake your hands. 

Chu, chu, heart. 
Ha-ha-ha-ha-ha, heart. 

Chu, chu, chu, chu give a kiss. 
Ha-ha-ha-ha-ha, heart. 
Chu, chu, I love you! 

 
5-latki: 
 
Słownictwo: 
powtórka poznanego słownictwa, slippery fish, octopus, tuna, whale, pepper, tomato, peas 
 
Dear mum and dad 
We wish you all the best 
Love, health and happiness! 
 

Piosenki: 
 

Slippery fish, slippery fish 
Sliding through the water 
Slippery fish, slippery fish 

Gulp, gulp, gulp! 
Oh no! It’s been eaten by an… 

Octopus, octopus 
Squiggling in the water 

Octopus, octopus 
Gulp, gulp, gulp! 

Oh no! It’s been eaten by a… 
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Tuna fish, tuna fish 
Flashing through the water 

Tuna fish, tuna fish 
Gulp, gulp, gulp! 

Oh no! It’s been eaten by a… 
Great white shark, great white shark 

Lurking in the water 
Great white shark, great white shark 

Gulp, gulp, gulp! 
Oh no! It’s been eaten by a… 

Humongous whale, humongous whale 
Spouting in the water 

Humongous whale, humongous whale 
Gulp, gulp, gulp! 

Burp! 
 

The future’s looking good to me 
I’m ready to go, I’m ready to go, yeah! 

The future’s looking good to me 
I am ready as I can be. Yeah, yeah! 

The future’s looking good to me 
I’m ready to go, I’m ready to go, yeah! 

The future’s looking good to me 
I am ready as I can be, I can be! 

I’m ready to go! 
My time has come, I’m on my way 

I’m really ready, this is the day 
I’ve worked so hard to make it so 
Now I’m ready, I’m ready to go! 
I did my best, I made it through 

So now I’m watching my dream come true 
I’ll bring along all I have learned 
Now I’m ready, I’m ready to go! 
The future’s looking good to me 

I’m ready to go, I’m ready to go, yeah! 
The future’s looking good to me 

I am ready as I can be. Yeah, yeah! 
The future’s looking good to me 

I’m ready to go, I’m ready to go, yeah! 
The future’s looking good to me 
I am ready as I can be, I can be! 

I’m ready to go! 
 
4-latki i 5-latki  
 
Słownictwo: 
apple, blueberries, broccoli, candy, carrot, cherries, cookie, cucumber, donut, French fries, ice 
cream, juice, kiwi, lemon, lime, milkshake, orange, pineapple, pizza, plum, popcorn, pumpkin, 
soup, water, watermelon, I’m hungry/thirsty 
 

Piosenka: 
Do you like broccoli? 

Yes, I do! x2 
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Do you like ice-cream? 
Yes, I do! x2 

Do you like broccoli ice-cream? 
No, I don’t! Yucky! 
Do you like donuts? 

Yes, I do! x2 
Do you like juice? 

Yes, I do! x2 
Do you like donut juice? 

No, I don’t! Yucky! 
Do you like popcorn? 

Yes, I do! x2 
Do you like pizza? 

Yes, I do! x2 
Do you like popcorn pizza? 

No, I don’t. Yucky! 
Do you like bananas? 

Yes, I do! x2 
Do you like soup? 

Yes, I do! x2 
Do you like bananas soup? 

No, I don’t. Yucky! 
 
Wszystkie grupy 
Słownictwo: 
beach ball, beach umbrella, bucket, flip-flops, lemonade, shell, shorts, shovel, starfish, sun cream, 
beach chair, sunglasses, swimsuit 
 

Piosenka: 
I love my mummy/daddy x3 

Yes, I do! 
Here’s a kiss and a hug for you 

Thank you mummy/daddy for all you do 
Happy Mother’s Day/Father’s Day x3 

I love you! 
Baby shark, do-do-do-do-do. x3 

Baby shark! 
Mommy shark, do-do-do-do-do. x3 

Mommy shark! 
Daddy shark, do-do-do-do-do. x3 

Daddy shark! 
Grandma shark, do-do-do-do-do. x3 

Grandma shark! 
Grandpa shark, do-do-do-do-do. x3 

Grandpa shark! 
Let’s go hunt, do-do-do-do-do. x3 

Let’s go hunt! 
Run away, do-do-do-do-do. x3 

Run away! 
Safe at last, do-do-do-do-do. x3 

Safe at last! 
It’s the end, do-do-do-do-do. x3 

It’s the end! 
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Kącik Rodzica 

 

Letnie zabawy na podwórku 
Poznajcie pomysły na zabawy, które sprawdzą się podczas ciepłych, słonecznych dni. 
 

Lato to pora roku, w której dzieci spędzają dużo czasu na świeżym powietrzu. Zwykle do 
długiej zabawy wystarczają inne dzieci i plac zabaw. Co jednak, gdy dziecko się nudzi? Oto 

pomysły na zabawy, które sprawdzą się podczas ciepłych, słonecznych dni. 
 

Zabawy na świeżym powietrzu uwielbiają wszystkie dzieci, niezależnie od wieku. Lato to idealne 
pora roku, by na dworze spędzić większość dnia. Co jednak, gdy dziecko się nudzi i nie ma 
pomysłu na zajęcie. Oto kilka pomysłów, które dzieci wprost pokochają. 

Z czym kojarzy się lato? Ze słońcem, piaskiem, wodą. Wykorzystajmy ciepłą aurę i pozwólmy 
dzieciom na radosną zabawę, bieganie na boso, moczenie pod zraszaczem, kąpiele w basenie, 
rzucanie balonami wypełnionymi wodą, zabawę w błocie. Czyż to nie są niezapomniane chwile? 

Latem takie zabawy nie skończą się przeziębieniem lub katarem, ale ogromną radością. 

Oto lista kreatywnych zabaw, które musicie wypróbować tego lata: 

Ogromne bańki mydlane  

Bo bańki kochają dzieci bez względu na wiek. Zwłaszcza te w wydaniu XXL. Możecie spróbować 
stworzyć takie ogromne bańki samodzielnie. Wystarczy hula hop i duża miska lub basenik. Możecie 
sprawić, że dziecko znajdzie się w środku bańki. Prosty pomysł, który dzieciom sprawi mnóstwo 
radości. 

Wodna instalacja  

Bo każde dziecko kocha eksperymenty. Latem proponujemy zabawę z wodą. Instalacja wodna to 
doskonały pomysł na długą zabawę, bo najpierw trzeba taką instalację zbudować, a później 
testować do woli. Wystarczą butelki po napojach, talerzyki, sitka. Do konstrukcji instalacji będzie 
niezbędna pomoc rodzica, ale testowanie to już zadanie dla dzieci. Oto kreatywny sposób spędzania 
upalnych dni, który rozwija wyobraźnię, zachęca do eksperymentów, uczy poprzez zabawę. Być 
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może Wasze dziecko wyrośnie na fizyka, architekta lub inżyniera budownictwa. 

Kreatywna kreda  

Dzieci uwielbiają malować kredą. Kolorowe obrazki zdobią chodniki przed wieloma blokami. 
Kredą można namalować tor wyścigowy, klasy do skakania, ulubionego bohatera z bajki. Ale czy 
próbowaliście takiej zabawy? Dzięki kredzie dziecko może stać się księżniczką, trzymać balonik, 
przemienić się w Supermana. Genialna zabawa, do której wystarczy kreda i pomysł. 

Wodne bomby  

Wojna na bomby wodne to idealny pomysł na upalny dzień. Nie dość, że sprawi mnóstwo radości i tym najmłodszym, i 
tym nieco starszym, pozwoli dodatkowo schłodzić organizm, chroniąc przed przegrzaniem. Do wyboru kolorowe, 
zabawne piłki wykonane z gąbki lub balony wypełnione wodą. Gotowi do bitwy?  

Przydatna rada 
Jeśli nie masz ochoty na wodną wojnę, przywiąż piłkę zrobioną z gąbki do gumki, a uzyskasz wodne 
jo-jo. 

Galeria  

 
                       
 


