Tematyka kompleksowa grupy 1
Tematyka realizowana w Czerwcu:
-DZIEŃ DZIECKA
- JESTEM MALARZEM
-ŻYCIE POD WODĄ
-JUŻ LATO
-NADCHODZĄ WAKACJE
-WAKACJE
Wiersz -„Lato”
Lato wesołe, lato gorące,
Lato kolorowe, kwiatami pachnące.
morze, jeziora i lasy też,
Wybieraj to co chcesz.
Tam muszelki, a tu ryby,
Tam żaglówki, a tu grzyby.
A gdy zechcesz,
poznasz też lato owocowe:
truskawkowe i wiśniowe,
malinowo – poziomkowe.

Wiersz- „Dzieci”
Wesołe dzieci na Ziemi mieszkają,
Różne pomysły mają,
Mamę i tatę kochają,
Z innymi dziećmi rozrabiają.
Bawią się w berka i chowanego,
albo w coś zupełnie innego.
Wszystkie lubią coś słodkiego,
przyjemnego, radosnego.
Dzieci kolorowe,
Zawsze do zabawy gotowe.

„KRASNOLUDKI” –piosenka ilustrowana ruchem

My jesteśmy krasnoludki,
hopsa sa, hopsa sa
pod grzybkami nasze budki,
hopsa sa, hopsa sa,
jemy mrówki, żabie łapki,
oj tak tak, oj tak tak,
a na głowach krasne czapki,

to nasz, to nasz znak.
Gdy ktoś zbłądzi,
to trąbimy,trutu tu,
trutu tu,gdy ktoś senny,
to uśpimy,lulu lulu lu,
gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka
,ajajaj, ajajaj,
to zapłacze niezabudka,
uuuuu.

Tematyka realizowana w Maju:
1. POLSKA - moja ojczyzna
2. Mieszkańcy łąki.
3. Różne pojazdy.
4, MAMA i TATA.
Piosenka - ,,Polska''
Polska to jest piękny kraj,
Tu mieszkamy Ty i Ja,
Na północy morze szumi.
Na południu górują góry.
W Polsce płynie wiele rzek,
Dużo lasów tutaj też.
Swoje serce Polsce daj,
Bo to jest Twój ojczysty kraj.
Piosenka - ,,Kwiatek dla mamy''
Kwiatka trzypłatka dziś narysuję sama.
A potem dostanie go moja mama.
REF. Mamo ,mamo, mamo, mamo,
Mamo, mamo, mamo, posłuchaj mnie
Mamo, mamo, mamo, ja kocham Cię.
Kwiatków trzypłatków bukiecik już gotowy,
Gdy kartka się pognie, narysuję nowy.
REF. Mamo, mamo,.....
Wierszyk - ,,MAMA i TATA''.
Moja mama jest kochana
I mój tata też
Dam całusy im od rana,

Namaluję bez.
Potem razem się bawimy
I po parku pochodzimy
Z parasolem, kiedy pada.
Z piłką czasem też.
W piaskownicy i na trawce
Z rodzicami siadam
I puszczam latawce.

Tematyka realizowana w Kwietniu:
1.Wielkanoc
2.zwierzęta na wsi
3.dbamy o zdrowie
4.święto ziemi

Na wsi – słuchanie wiersza.
Po podwórku chodzą kurki,
Bardzo ostre ich pazurki,
Każda w ziemi czegoś szuka,
Znaleźć ziarnko, to jest sztuka!
Dalej w głębi jest sadzawka,
Wokół niej zielona trawka,
Pędzą po niej oszalałe,
Hałaśliwe gąski białe.
A w zagrodzie małe świnki,
Wesolutkie mają minki,
Wciąż biegają, pochrumkują,
Widać dobrze się tu czują.
Środkiem dumnie sunie krowa,
Na pastwisko iść gotowa,
Bo na wieczór każdy czeka,
Żeby dała dużo mleka.
Jeszcze w stajni stoją konie,
Gospodarze dbają o nie,
Karmią, czyszczą i siodłają,
Leśne ścieżki objeżdżają.
Ale najważniejszym w tym rejonie,
Nie są krowy, ani konie,
Tylko wierny piesek Burek,
władca wiejskich podwórek!
"Pszczółki "
Bz, bz, bz, cóż to brzęczy tu?
Ach to pszczółki, pszczółki złote zbudziły się na robotę z zimowego snu,
z zimowego snu. Pst, pst, pst, umykajcie wraz.
Tam jaskółka szybko leci, po śniadanie dla swych dzieci.
Jeszcze schwyta Was, jeszcze schwyta Was.

Tematyka realizowana w Marcu:
1. ,,W kuchni''
2. ,,Już wiosna''
3. ,,Ogródek w sali''
4. ,,Marcowa pogoda''
,,Marzec'' - wierszyk M. Kownackiej
Przyszedł marzec pod wrota,
Naniósł pluchy i błota.
Dmuchał ciepłym wietrzykiem,
ogrzał słońca promykiem.
Potem szedł przez dąbrowę,
za nim chmury deszczowe.
Przyszedł znowu pod wrota...
Prószył śniegiem niecnota.
Zimnym wichrem wiał w twarze...
A to psotnik ten MARZEC!
Wiosna tuż, tuż.'' - piosenka
Już ozimina szumieć zaczyna,
że nie powróci mróz.
I po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż, tuż.
Śpiewa skowronek dźwięczy, jak dzwonek,
że gniazdo ma wśród zbóż
I po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż,tuż.
Krążą nad domem boćki znajome,
Goście zza siedmiu mórz.
I po tym można od razu poznać,
że wiosna jest tuż, tuż.
,,W naszym ogródeczku'' - piosenka
W naszym ogródeczku zrobimy porządki, zrobimy porządki
Zagrabimy ścieżki, przekopiemy grządki, przekopiemy grządki
Raz,dwa,trzy.
Potem w mokrą ziemię wsadzimy nasionka, wsadzimy nasionka
Będą się wygrzewać na wiosennym słonku, na wiosennym słonku
Raz, dwa, trzy.
Przyjdzie letni deszczyk i wszystko odmieni i wszystko odmieni,
w naszym ogródeczku grządki zazieleni, grządki zazieleni
Raz, dwa, trzy.
,,Coraz cieplej;;- masażyki
Słonko świeci na niebie - rysowanie koła na plecach
I uśmiecha się do ciebie - rysowanie na środku pleców półkola.
Topią się sopelki - przeciąganie palcami obu dłoni z góry na dół po plecach.
Kapią z nich kropelki: kap,kap..- Pukanie końcami palców po całych plecach.

Tematyka realizowana w Lutym:
1. Bezpieczne zabawy na śniegu
2. W lodowej krainie
3. Zwierzęta afrykańskie
4. U fryzjera

Zima jest super – piosenka
1. My lubimy zimę, bo gdy zima jest,
można iść na sanki i na łyżwy też.
Ref: Zima, zima, zima jest super.
Zima, zima, zima jest super.
Zima, zima, zima jest super.
Zima, zima, zima jest super.
2. Nie zapomnij czapki, rękawiczki weź,
bo na termometrze stopni minus sześć.
Ref.
3. Na saneczkach szybko zjeżdża każdy z nas,
bo my uwielbiamy ten zimowy czas.

My się zimy nie boimy – wiersz
Zimny wicher dmucha,
wieje nam do ucha,
czapki ciepłe mamy,
Zimie się nie damy,
a lubimy taki wiatr,
który śnieżek wieje w świat.
Śnieżek wieje już do dzieci,
będzie bałwan, drugi, trzeci.

Tematyka realizowana w Styczniu:
1. Już zima
2. Zwierzęta zimą
3. Święto Babci i Dziadka
4. Bal karnawałowy.
Piosenki
,,Babcia kucharka''
Moja babcia ukochana
Bardzo pyszne robi dania
Zupkę z cienkim makaronem i racuszki usmażone.
LA,LA,LA...
Robi frytki i pączusie.
Niech najedzą się wnuczusie.

Ja, gdy kiedyś będę babcią,
Też nauczę się gotować,
I co tylko wnuki zechcą,

Zawsze będę im szykować.
LA, LA,LA...
,,Zima,zima,zima,,
Zima,zima,zima
pada, pada śnieg,
A ja jadę w świat sankami,
Sanki dzwonią dzwoneczkami
dzyń, dzyń, dzyń...
Jaka pyszna sanna,
Parska raźno koń,
Śnieg rozbija kopytami.
Sanki dzwonią dzwoneczkami: dzyń, dzyń, dzyń....
Wierszyk ,,Moja babcia i dziadek,,
Jestem sobie wnuczka mała (wnuczek mały)
Moja babcia jest wspaniała.
Zna tuziny pięknych bajek,
których słucha się wspaniale.
Gry, zabawy, wyliczanki.
Różne wiersze, zgadywanki.
Dziadek z klocków zrobi wieże
Dobrze gra na komputerze.
Babcia dobrze piłkę łapie,
Aż się na nią gapię, gapię.
Zimą dziadek bierze mnie na narty.
Kocham Babcię i Dziadka, to nie żarty.
,,Biała Zima,,
Zima, zima biała,
śnieżne gwiazdki rozsypała,
zimno, biało i puszyście,
białe domy, białe liście.
Zima,zima jest wesoła,
i na śnieżki dzieci woła.
Ulubione w parku drzewa.
Białą drogą biegnie Ewa.,
Tematyka realizowana w Grudniu:
1. Odwiedzi nas Mikołaj
2.Ulubione bajki
3, 4. Czekamy na święta
5. Zwierzęta domowe

Choinka- nauka wiersza
Już w pokoju choinka zielona, wielka,
pachnąca pięknie ustrojona.

Bombki się błyszczą, lampki migotają.
Świąteczny nastrój wokoło wprowadzają.
Obok wigilia czeka na wszystkich,
tych z daleka i tych bliskich.
Gdy gwiazdka zaświeci,
będzie radość dorosłych i dzieci

Ozdoby choinkowe – słuchanie piosenki

I.
Jestem złotą gwiazdką,
Choinki ozdobą,
wszystkim małym dzieciom bardzo się podobam.
La, la, la, La, la, la,
La, la, la, La, la, la,
La, la, la,La, la.
II
Jestem aniołeczkiem,
Choinki ozdobą,
wszystkim małym dzieciom bardzo się podobam.
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la.
III.
Jestem pajacykiem,
Choinki ozdobą,
wszystkim małym dzieciom bardzo się podobam.
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la.
IV.
Jesteśmy łańcuchem,
Drzewko oplatamy,
wszystkim małym dzieciom my się podobamy.
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la, la,
La, la, la, la, la.
Nasze zwierzęta – nauka wiersza
Zwierzęta kochamy i o nie zawsze dbamy.
Papugę karmimy i do niej mówimy.
A często się zdarza, że ona powtarza.
Kot i pies, to przyjaciele, z nimi zabaw zawsze wiele.

Dzyń, dzyń Mikołaju – nauka piosenki
Siedzę cichuteńko, patrzę przez okienko,

poruszyły się zasłonki.
Chyba już go widzę,Chyba już go słyszę,
Zabrzęczały jego sanek dzwonki.
Dzyń, dzyń, dzyń Mikołaju święty,
Dzyń, dzyń, dzyń przynieś nam prezenty.
Dzyń, dzyń, dzyń Mikołaju święty,
Dzyń, dzyń, dzyń przynieś nam prezenty.

Tematyka realizowana w Listopadzie:
1. Pogoda
2. Co robimy w chłodne dni
3. Dbamy o czystość

„DO WIDZENIA, LETNIE UBRANIA” M. Wojciechowicz
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 plucha.
„Pan Listopad” piosenka
1.Pan Listopad gra na basie:
dylu, dylu, bum!
Na jesiennym graniu zna się ,
trawką dotknąl strun.
Ref. Wesoło gra muzyka!
Pada deszcz.
Świerszcz za kominem cyka,
Tańcz, gdy chcesz!
2. Pan Listopad gra na bębnie:
bara, bara, bum!
Z deszczem puka równo pięknie
koncert daje nam.
Ref. Wesoło gra muzyka...
3.Pan Listopad gra na flecie:
fiju, fiju, fju!
Z liści złotych ma berecik,
a kubraczek z nut.

Ref.Wesoło gra muzyka...
"Polska - moja Ojczyzna"
Co to jest Polska? Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska - to wieś i las
i zboże w polu,
szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.
Polska- to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak - i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

Tematyka realizowana w Październiku:
1. Dary ogrodu
2. Drzewa jesienią
3. Grzyby
4. Zwierzęta w lesie

Kółko małe, kółko duże – zabawa naśladowcza
Kółko małe, kółko duże,
głowa prosto ręce w górze,
skłon się w prawo, skłon się w lewo
tak się w lesie chwieje drzewo.
Kółko małe, kółko duże,
głowa prosto ręce w górze,
takie skrzydła ptaki mają
pokażemy jak fruwają
Jeż i wiewiórka – wierszyk
Skakała wiewiórka, orzeszków szukała, jeżyka spotkała.
Dokąd idziesz jeżu? Mam ważne zadanie.
Muszę znaleźć na zimę cieplutkie mieszkanie.
Co robisz od rana, wiewiórko kochana?
Wiele czasu mi zajmuje smakołyków gromadzenie,
bo na zimę drogi jeżu, każde przyda się jedzenie.

Piosenka” Cebulka i buraczek”
Cebulka, cebulka, okrągła jak kulka.
Buraczka spotkała, potańcować chciała
Buraczek, buraczek miał czerwony fraczek
Z cebulką tańcował, nóżek nie żałował.

Tematyka realizowana we Wrześniu:
1. Ja i moi koledzy
2. Nasze przedszkole
3. Na ulicy
4. Dary sadu

Kolorowe światła - wiersz
Na ruchliwej ulicy trzy światła mrugają
czerwone, zółte, zielone - co oznaczają?
Samochody jada , gdy czerwone świeci.
Jakie ma być światło, gdy przechodzą dzieci?
Najpierw żółte krótko mruga
Gdy czerwone się zapala wtedy idą Jaś i Ala

Mało nas - zabawa ze śpiewem
Mało nas , mało nas
do pieczenia chleba
jeszcze nam, jeszcze nam
Ciebie Olu trzeba ( zmieniamy odpowiednio imię wybranego dziecka)
Jestem czyściochem - piosenka
Często się myję pachnącym mydłem,
kąpię się w dużej pianie.
Jestem czyściochem a dla czyściocha
to bardzo miłe zadanie.
Mam czyste ręce, uszy i szyję
i czyste mam ubranie.
Zapewniam wszystkich to oczywisteczyścioch czyściochem zostanie.

