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Grupa III  - Motylki 

 
 

Bloki tematyczne: 
1. Na jesienny smutny czas 
2. Nadchodzi zima 
3. Święta tuż-tuż 

 
 
 
Piosenka do zapamiętania: 

„ Strojnisia choinka” 

1. Zielone gałązki a na każdej świeczka 
W stroiku z bibułki stoi choineczka 

Ref. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami 
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy 
Hej kolęda kolęda 

2. Kolory tęczowe w bombkach, latarenkach 
Choinka w koralach strojna jak panienka 

Ref. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami 
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy 
Hej kolęda kolęda 

3. Gra wietrzyk zimowy w sadzie za oknami 
Strojnisia choinka słucha razem z nami 

Ref. Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami 
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy 
Hej kolęda kolęda 
Hej kolęda kolęda 

 

 

 



Piosenka do zapamiętania 

„ Choinka przedszkolaków” 

1. Ubierzemy dziś choinkę 
w kolorowe bombki, 
zawiesimy srebrny łańcuch 
i czerwone wstążki 
 
Ref.: Bo najpiękniejsza będzie dziś choinka 
w sali przedszkolaków 
I najpiękniejsze będą prezenty 
dla małych i starszaków. 
 
2. Świecą srebrne gwiazdki w koło 
i lampki mrugają. 
Moc uścisków i radości 
przedszkolakom dają 
 
Ref.: Bo najpiękniejsza będzie dziś choinka 
w sali przedszkolaków 
I najpiękniejsze będą prezenty 
dla małych i starszaków. 
 
 
Zajęcia z języka angielskiego 

 
Bloki tematyczne: 

1. Toys 
2. Family 
3. Christmas 
4. Revision 

 
Słówka do zapamiętania:  
 
Toys  - doll, ball, train, plane, teddy bear 

      Family -  mummy, daddy, grandma, grandpa, sister, brother, baby 
Christmas -  Christmas tree, angel, star, Santa Claus, 
 
Piosenka do zapamiętania: 

„Santa’s Sack” 

What’s in the sack? 

I can’t see. 



What’s in the sack? 

You tell me. 

Put your hand in and try to quess. 

Do you know? Do you know? 

Yes, yes, yes! 

It’s a doll, it’s a doll 

A pretty, little doll.  ( car, train, ball) 

 

Piosenka do zapamiętania: 
“ It’s a Christmas Song” 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
What a jolly time, 
Merry Christmas everyone! 
 
We decorate the Christmas tree. 
We decorate the Christmas tree. 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
 
We bake the sweetest gingerbread. 
We bake the sweetest gingerbread. 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
 
We give each other some presents. 
We give each other some presents. 
 
Ding-dong, ding-dong 
It’s a Christmas song. 
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