Tematyka kompleksowa grupy 2
Teamtyka realizowana w Maju:
1.
2.
3.
4.

Jestem Polakiem
Nasze zabawki
Wyprawa na łąkę
Dla mamy i taty
„ Kochana mamo”
Nawet kiedy brak ci chęci,
postaraj się trochę,
przestań się po łóżku kręcić
Wstawaj! Nie bądź śpiochem!
Umyj buzię, umyj ręce,
nie licz na mamusię,
dnia każdego umiesz więcej
Nie jesteś dzidziusiem!

Refren: Każda mama jest kochana
i jedyna w świecie całym,
więc starajmy się od rana,
by się mamy uśmiechały.

Nawet kiedy brak ochoty, trochę się postaraj,
odłóż na bok figle, psoty, czeka butów para!
Bluza wisi na wieszaku, obok spodnie z paskiem,
a więc szybko sam w nie wskakuj Nie jesteś bobaskiem!

„Dziecięce rady” – wiersz
Kiedy człowiek jest nieduży
i ma tylko kilka lat, .kto pomocą mu posłuży,
by mógł poznać wielki świat?
Kto wyjaśni? Kto podpowie,
którą drogą trzeba iść?
Dzieci znają już odpowiedź...
Opowiedzą o tym dziś!
Moja mama już od rana
krząta się po całym domu.
Jest ogromnie zabiegana,
więc jej troszkę trzeba pomóc.
Mamą być to ciężka praca...

Każde dziecko to rozumie!
Zamiast głowę jej zawracać,
róbmy to, co każdy umie!

Tematyka realizowana w Kwietniu:
1.
2.
3.
4.

Wielkanoc
Praca rolnika
Dbamy o naszą planetę
Tajemnice książek.

Piosenka
,,Wełniany baranek’’
sł. Jan Gałkowski, muz. Adam Markiewicz

Ten mały nasz baranek, wszyściutko ma wełniane.
Lali la, lali la, lali la. x2
Wełniane ma trzewiczki, wełniane rękawiczki.
Lali la, lali la, lali la. x2
Co tu robisz, baranku? Chłodno dzisiaj od ranka, chmurki w niebie jak pianka.
Lali la, lali la, la la.
Wełniane masz trzewiczki, wełniane rękawiczki.
Lali la, lali la, lali la! x2
Ten mały nasz baranek wszyściutko ma wełniane.
Lali la, lali la, lali la. x2
W kołnierzu futra pełnym ma łebek cały z wełny.
Lali la, lali la, lali la. x2
Ślicznie ci jest, baranku, w tym wełnianym ubranku, ślicznie ci jest, baranku. Lali la, lali la, la la.
W kołnierzu futra pełnym masz łebek cały z wełny.
Lali la, lali la, lali la! x2

Wiersz
,,Wielkanocne pisanki’’
Czekam na Wielkanoc, na czekoladowe króliczki i kurki.
A! I jeszcze czekam na słodkie mazurki.
A przy tym wszystkim jestem wyjątkowo zadowolona,
bo mama będzie na pewno niezmiernie zdziwiona,
gdy zobaczy przeze mnie samodzielnie przygotowane pisanki i kraszanki, pięknie malowane.
Są w paski i w kropki, z kwiatkami i jednolite, wszystkie mają na sobie wzorki znakomite.
Są przepiękne i w koszyczku czekają na święta.
Dzięki nim każdy będzie o tradycji pamiętać, by iść na wybitki. Wielkanocne, kolorowe jajka
zdobywać.
Zadowolona będę jeszcze bardziej, gdy będę w tej grze wygrywać.

Piosenka
,,Jarzynowy wóz’’ sł. Maria Szypowska, muz. Edward Pałłasz

Ref.: Jechał, jechał wóz,
smaczne rzeczy wiózł,
tur, tur, tur, turkotał,
smaczne rzeczy wiózł.
Tu marchew czerwona,
kapusta zielona,
rzodkiewek różowe kuleczki,
w słonecznym kolorze słonecznik.
Ref.: Jechał, jechał wóz…
Tu strączki fasoli i bobu do woli,
szpinaku zielona tam fura,
i burak pąsowy jak burak.
Ref.: Jechał, jechał wóz…

Piosenka ,,Wielkie sprzątanie’’ sł. i muz. Joanna Bernat
1. W lesie na polanie, dziś ważne zebranie.
Wzięły się zwierzęta za wielkie sprzątanie.
Ref.: Szu-szu-szu! Szu-szu-szu! Pracujemy ile tchu!
Szu-szu-szu! Szu-szu-szu! Zaraz czysto będzie tu!

2. Mrówki ze ślimaczkiem sprzątają pod krzaczkiem,
a żabki z wiewiórką w strumyku za górką.
Ref.: Szu-szu-szu!...

3. Zbierają sikorki papierki i worki,
a maleńkie muszki butelki i puszki.
Ref.: Szu-szu-szu!...

4. Kosy pogwizdują i śmieci pakują,
a niedźwiadek z liskiem sortują je wszystkie.
Ref.: Szu-szu-szu!...

5. A gdy posprzątały, ten list nam wysłały:
,,Pamiętajcie dzieci, by w lesie nie śmiecić!’’
Ref.: Szu-szu-szu!...

Wiersz
,,Mole książkowe’’ D. Niemiec

Otwieram książkę, jedna chwilka
i już jestem w innym świecie.
W wyobraźni staję się piękną królewną
lub pszczółką skrytą w kwiatów bukiecie.
Każda książka roztacza przede mną
świat niezwykły, wspaniały.
Z zachwytem pochłaniam każde słowo,
zdanie, rozdział od deski do deski… czyli cały.
Rodzice doskonale rozumieją mój
zachwyt nad książkami,
bo tak jak ja są zwyczajnie
książkowymi molami.

Tematyka realizowana w Marcu:
1. W marcu jak w garncu
2. Porządki w ogrodzie
3. Witaj wiosno
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku

Krakowiaczek – piosenka
Krakowiaczek jeden miał koników siedem,
pojechał na wojnę, został mu się jeden.
Siedem lat wojował, szabli nie wyjmował,
szabla zardzewiała, wojny nie widziała.
Krakowianka jedna miała chłopca z drewna,
a dziewczynkę z wosku, wszystko po krakowsku.
Krakowiaczek ci ja, krakowskiej natury,
kto mi wejdzie w drogę, ja na niego z góry.
Krakowiaczek ci ja, któż nie przyzna tego,
siedemdziesiąt kółek, u pasika mego.
Krakowiaczek ci ja, z czerwona czapeczką,
szyta kierezyja, bucik z podkóweczką.
Gra mi wciąż muzyka, a kółka trzepocą,
jak małe księżyce w blasku się migocą.

„ Wiosenny spacerek” - wiersz R. Cinal

Wiosenne słońce wesoło świeci

i na wycieczkę zaprasza dzieci.
Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną,
przebiśnieg podniósł głowę skuloną.
Listki i trawki na słonku się grzeją,
żółte kaczeńce do słońca się śmieją.
Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają
i wszyscy wiosny już wyglądają.
Ogrodnik porządki robi w ogrodzie,
nowe nasionka wysiewa co dzień.
Na deszczyk będą sobie czekały
i zazieleni ogród się cały.
Kiedy jaskółki zza morza wracają,
kiedy bociany nad gniazdem kołują.
Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie,
to przyjdzie wiosna już oczywiście.

„ Mam fryzurę na cebulę” - piosenka
Mam fryzurę na cebulę, przestraszyłam panią Ulę
Pewnie zaraz wszystkim powie, co ja dzisiaj mam na głowie.
Nie kucyki, nie warkocze, chociaż może są urocze.
To fryzura całkiem nowa, taka właśnie cebulowa.

Niech się ze mnie śmieją! Co mi tam!
Będę ją nosiła Mówię Wam!

Przestraszyłam Ciocię w szkole i tę dużą, rudą Olę.
Lecz fryzura cebulowa, to jest przecież moda nowa.
Więc fryzurę na cebulę, pielęgnować będę czule.
I na pewno się ucieszę, gdy ktoś też się tak uczesze.

Niech się ze mnie śmieją! Co mi tam!
Będę ją nosiła Mówię Wam!
It’s spring – song
It’s spring
It’s spring,
it’s spring outside.
Let’s go to the park
and play on a slide.( x2)

Tematyka realizowana w Lutym:

1. Bale w karnawale
2. Baśnie , bajki i legendy
3. W dawnych czasach
4. Wynalazki.

"Lubimy bajki"
1. Oj rety, rety, co tu się dzieje,
wszędzie są wróżki i czarodzieje.
To nie do wiary, ja chyba śnię,
wszystko, co zechcę, to spełnia się!
Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.

2. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie,
oto księżniczka tańcuje z księciem.
Wróżka Kopciuszka stroi na bal,
tylko macochy trochę mi żal.
Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.
3. Abrakadabra, hokus-marokus,
w czarach jest siła i mnóstwo pokus.
Dla czarodzieja przestroga ta,
aby nie zbudził śpiącego zła.

Boogie boogie woogie

Do przodu prawą rękę daj
Do tyłu lewą rękę daj
I potrząsnąć trzeba nią

Ref:Bo przy boogie woogie boogie
trzeba zręcznie kręcić się
No i klaskać w dłonie swe raz, dwa, trzy
Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
Boogie woogie ahoj
I od nowa zaczynamy taniec ten

Do boku prawą rękę daj
Do boku lewą rękę daj
I potrząsać trzeba nią

Ref: Bo przy boogie woogie, boogie...
Do góry prawą rękę daj
Do góry lewą rękę daj
I potrząsać trzeba nią
Ref: Bo przy boogie woogie, boogie…

Piosenka o Zielonym Dinku
I
Żył dinozaur, mały Dinek, co przyjaciół miał w przedszkolu,
chodzi z nami na wycieczki, czasem w lesie, w parku, w polu.
Ref. Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek
Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.
Papieros to nasz wróg, zdrowie zabiera.
Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia!
2.Raz się wybrał na wakacje -zaraz pociąg szybko ruszy,
a w wagonie pech – palący,zmienić miejsce Dinek musi.
Ref. Ten zielony Dinek ….

I’m a little snowman - song
I'm a little snowman, look at me
These are my buttons, 1, 2, 3
These are my eyes and this is my nose
I wear a hat and scarf, brrr, it's cold

Tematyka realizowana w Styczniu:

1. Witamy Nowy Rok
2. Co można robić zimą?
3. Święto Babci i Dziadka
4. Zimowe mistrzostwa sportowe

„Dni tygodnia” - wiersz

Wszedł na drzewo poniedziałek natrząsł górę ulęgałek.
Ulęgałki zebrał we wtorek i do domu zaniósł worek.
Środa wszystkie ulęgałki pokroiła na kawałki.
Kocioł wody nalał czwartek, Wsypał do niej cukru kwartę.
Gaz zapalił w kuchni piątek aż w kociołku zawrzał wrzątek.
I powiedział do soboty - zrób kompot nad kompoty!
Kompot wystygł do niedzieli. Figę z makiem z niego mieli!
Bo niedziela ledwo wpadła, cały kompot zaraz zjadła.

„Sen Pingwina” - wiersz
Pewnego dnia pingwin bardzo zdziwiony
budzi się rano i mówi do swej żony:
- Zobacz kochanie, co tu się dzieje…
Na dworze słonce świeci, zamieć nie szaleje
i może jeszcze nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdybyśmy nie stali pod palmą, liżąc loda pysznego,
gdyby tak szalenie upalnie i duszno nie było.
Oj mężu, lato na Hawajach ci się chyba śniło.

Walczyk na ślizgawce – piosenka
Stawiam kroki na boki, wykonuję podskoki,
trzech łyżwiarzy wesoło się śmieje.
Gdy upadnę niezgrabnie, wtedy czuję dokładnie
jakie ostre są moje hokeje.
Ref. Hej, zimo, przybywaj saniami. Syp zimo śnieżnymi płatkami.
Taflę lodu, przymrozek, szron spotkamy po drodze.
Weź ze sobą i zabaw się z nami.
2. - Wstań, bo co to za rana? - Mówią tata i mama,
podaj rękę bo nikt nas nie minie.
Jedźmy tuż obok siebie, spójrz obłoki na niebie
Grają walca tańczącej rodzinie.
Ref. Hej, zimo...

Piosenka „ Śpiewa Babcia, śpiewa Dziadek”
1.Wymyśliły wesołe nutki piosenkę dla babci i dziadka.
Miś ją zagra na bębenku, a Pajacyk na kołatkach.
Tamburynem potrząsa Lala, po przedszkolu niosą się dźwięki.
I po chwili zgodny chórek nuci refren tej piosenki.

Ref.: Śpiewa babcia, śpiewa dziadek, śpiewam ja.
Jak to miło, gdy piosenkę każdy zna.
Nutki chętnie nam wtórują: mi, mi, la.

Śpiewa chórek na trzy głosy: tra, la, la.

2.Wyskoczyły z piosenki nutki , do tańca porwały się żwawo:
jedna z babcią, druga z dziadkiem, para w lewo, para w prawo.
Roztańczone wołają nutki: wszyscy bawią się dziś wspaniale.
Na Dzień Babci i Dzień Dziadka najpiękniejszy bal nad bale.

Ref.: Tańczy babcia, tańczy dziadek, tańczę ja.
Do kółeczka zapraszają nutki nas.
Przytupują, podskakują, hop, la, la.
Bal dla babci, bal dla dziadka, na sto dwa
" Song for Grandparents"
I love my Grandma, she’s the best
She bakes delicious and sweet cakes
She’s got a lot of time for me
I love you Granny.
Grandma, Grandpa I love you
Grandma, Grandpa I need you
Grandma, Grandpa hold my hands
You ‘re the best
My Grandpa , he’s as strong as a horse
He can fix all my broken toys
He can swim and jump and play chess
Grandpa you’re the best.
Grandma, Grandpa I love you
Grandma, Grandpa I need you
Grandma, Grandpa hold my hands
You ‘re the best

Tematyka realizowana w Grudniu:
1. Grudniowe życzenia
2. Kim będę kiedy dorosnę?
3. Święta za pasem
4. Świąteczne tradycje

„ Święty Mikołaj” - piosenka

Święty Mikołaju, Święty Mikołaju
dzieci już czekają, gdzieś Ty, gdzie?
A święty Mikołaj, a święty Mikołaj

przez komin zawołał - śpieszę się!
Ref: Worek prezentów wielki mam,
dobrze marzenia wasze znam,
wiem, że czekacie cały rok,
więc wydłużałem krok.
Święty Mikołaju, święty Mikołaju
dzieci cię kochają, czy Ty wiesz?
A święty Mikołaj, a święty Mikołaj
do dzieci zawołał - Ja was też!
Ref: Worek prezentów wielki mam…..

Życzliwe słowa – wiersz
Jeśli życzliwym dla innych być chcesz, dbaj o to, jak mówisz, to ważna rzecz.
Pamiętaj o słówkach „proszę” i „dziękuję”. Niech „przepraszam” w twoim słowniku występuje.
„ Dzień dobry” , „witaj” czy „do widzenia” to zwroty na co dzień nie do przecenienia.
A przy tym uśmiech od ucha do ucha na buzi. O tym pamiętać powinni wszyscy, mali i duzi.

„Praczki” - piosenka

Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,
jak praczki pracują, pokażę ja wam.
Tak piorą, tak piorą przez cały długi dzień. (x2)
Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,
jak praczki pracują, pokażę ja wam.
Wieszają, wieszają przez cały długi dzień. (x2)
Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,
jak praczki pracują, pokażę ja wam.
Prasują, prasują przez cały długi dzień. (x2)
Tu lewą mam rączkę, tu prawą rączkę mam,
jak praczki pracują, pokażę ja wam.
Składają, składają przez cały długi dzień

„ Jingle bells” - song

Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh

Dashing through the snow In a one horse open sleigh
O'er the fields we go Laughing all the way
Bells on bob tails ring Making spirits bright

What fun it is to laugh and sing A sleighing song tonight

Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh
„Cicha noc” - kolęda
Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Tematyka realizowana w Listopadzie:
1. Listopadowe wspomnienia
2. Jesienna pogoda
3. Zwierzęta domowe
4. Zimno, coraz zimniej

„Moja Maryneczka” – piosenka ludowa
Moja Maryneczka robotna była.
Wzięła kądziołeczkę po wsi chodziła.
Ref: Jak przędzie - tak mota
moja Maryneczka robotna.
Jak przędzie, tak przędzie,
moja Maryneczka jest wszędzie
.
Moja Maryneczka robotna była.
Wzięła kądziołeczkę po wsi chodziła.
Ref: Jak mota, tak mota,
moja Maryneczka robotna.
Jak przędzie, tak przędzie,

moja Maryneczka jest wszędzie
Itsy Bitsy Spider - song
Itsy bitsy spider
climed up the water spout
Down came the rain
and washed the spider out
Out came the sun
and dried up all the rain
And the itsy bitsy spider
climed up the spout again

„Deszczowa orkiestra” sł. i muz. J. Bernat
Kto nie lubi deszczu kto się boi burzy,
komu w niepogodę czas się dłuży
niechaj zagra z nami w deszczowej orkiestrze,
bo my gramy razem z deszczem.
Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra.
Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr.
Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz.
i my razem z deszczem gramy sobie też.
Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra.
Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr.
Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz.
Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz.
Nasza roześmiana, deszczowa orkiestra ciągle gra i grać nie może przestać.
Więc nie zwlekaj długo i zagraj dziś z nami Do zabawy zapraszamy.
Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra.
Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr.
Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz.
i my razem z deszczem gramy sobie też.
Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra.
Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr.
Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz.
Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz

Tematyka realizowana w Październiku:
1. Dary jesieni
2. Dbamy o zdrowie
3. Jesień w parku i w lesie
4. Zabawy na jesienne wieczory

"Pory roku" – piosenka
1. Cztery pory ma rok cały, każda inna, oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, lato w słońcu,
jesień w liściach.
Ref. Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy, każda w co innego gra.
2.Wiosna lubi rower, piłkę, lato- łódki i skakanki,
jesień – rolki, hulajnogi, zima – narty, łyżwy, sanki.
Ref. Wiosna…
3. Wiosna stawia babki z piasku, lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie, zima śnieg w bałwana zmienia.

„Jesienny pociąg” wiersz D. Gellner
Stoi pociąg na peronie - żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie- dokąd z nimi jechać będzie?
Rusza pociąg sapiąc głośno. Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży, leży sobie bukiet z jarzyn.
Pędzi pociąg lasem, polem pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma, za oknami deszcz mu gra.
O, zatrzymał się na chwilę! Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę jabłko duże i czerwone.
„ Tańcowała wiewióreczka” - piosenka

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała
1. Spotkała jeżyka, tańczyli walczyka
Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz,
tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz
ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała
2. Spotkała owieczkę ,tańczyli poleczkę
Raz i dwa i, Raz i dwa i, tańczyli poleczkę
ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała
3. Spotkała ślimaka, tańczą kujawiaka.
Raz i dwa,Raz i dwa, trzy tańczą kujawiaka

ref. Wiewióreczka mała, po lesie biegała
Hopsa sasa, hopsa sasa, po lesie biegała
4. Spotkała szaraka ,tańczą krakowiaka
Dookoła polany ,tańczą krakowiaka

Vocabulary:
family – rodzina
house – dom
living room – salon
bedroom – sypialnia
kitchen – kuchnia
bathroom – łazienka

Song:
We’re a happy family
We’re happy hearts, you see.
We’re a happy family
welcome to our house.
Mummy’s in the living room
Daddy’s in the bedroom
Molly’s in the kitchen.
Billy’s in the bathroom

Tematyka realizowana we Wrześniu:
1. W przedszkolu.
2. Wakacyjne wspomnienia.
3. Jesteśmy bezpieczni.
4. Dbam o siebie i o środowisko.

"Plac zabaw" - piosenka
Już w oczach radość, bo słońce świeci na spacer pora iść.
Na placu zabaw jest dużo dzieci, bawić się chodźmy dziś.
Ref.
Plac zabaw, plac zabaw, tu z kolegami poznasz zabaw sto.
Plac zabaw, plac zabaw, w słoneczne dni odwiedzasz go!
Są tu drabinki i karuzela, każdy się kręcić chce!
A w piaskownicy z mokrego piasku babki zrobimy dwie.
Miło jest huśtać się na huśtawce, wszyscy lubimy to, że hej.
Możemy puszczać barwne latawce, wietrzyku, dla nich wiej!

Ciekawi świata zawsze jesteśmy, uczyć się każdy chce.
Bawić się świetnie na placu zabaw możemy całe dnie!
" Dzielę się" - wiersz
Dobrze jest się dzielić tym, co mam, w zabawie,
Bo wtedy się bawić jest znacznie ciekawiej:
ja ci podam klocki, ty mi podasz misia..
razem zbudujemy dla misia dom dzisiaj.
Na porządek sposób mam: Lalki tu, klocki tam!
Jest to sposób doskonały- Kłaść je tam,
gdzie wcześniej stały.

Przedszkole drugi dom - piosenka

Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Czasem rano trudno mi wstać,
chciałoby się leżeć i spać.
Lecz na mnie auto czeka i miś,
w co będziemy bawić się dziś?

Ref.: Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali
wesoło bawię się.
Kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,

Ref.: Ja chodzę tam co dzień...
Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam..
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni

