Tematyka kompleksowa grupy 3
Tematyka realizowana w Maju:
1.Moje państwo, mój region
2. W świecie muzyki
3. Łąka wiosną
4. Święto mamy.
Piosenka –„Syrenka”
1.Stoi syrenka nad Wisłą i patrzy na rzeki fale.
Tak dużo dzieci dzido niej przyszło, no i nie boją się wcale. } bis
To nie jest żywa Syrenka, to pomnik Warszawę chroni.
Bo jak mówi stara legenda: Syrenka miasta broni. } bis
Ref: Nasza Warszawa, nasza stolica ciągle Syrenkę zachwyca.
A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp swoją piosenkę : chlup, chlup, chlup, chlup
A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp: Chlup! Chlup! Chlup!
2. Kiedyś prawdziwa Syrenka, w falach tej rzeki mieszkała.
Siedziała czasem na brzegu Wisły i cudne pieśni śpiewała. }bis
Złapali ją w sieć rybacy, spać poszli, bo nocka była,
lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, bo bardzo go prosiła.
3.I odtąd dzielna Syrenka ze swojej wielkiej wdzięczności,
postanowiła strzec tego miasta, pilnować jego wolności. }bis
Jest herbem miasta Warszawa, stolicy naszego kraju.
I Polacy duzi i mali Syrenkę odwiedzają. } bis
Rymowanka „Orzeł biały”.
Jaki to znak bliski Polakom - w czerwonym polu orzeł biały.
Ten znak to nasze godło, pamiętaj o tym - Polaku mały.

Piosenka – „Wiosna na łące”.
1.Dziś na łąkę przyszła Wiosna w kwiecistej sukience, budzi maki i stokrotki, jaskry i kaczeńce.
Ref: Ptaki trele wyśpiewują, świeci ciepłe słońce, w rosie kąpią się biedronki Wiosna już na łące!
2. Świerszcz zielone stroi skrzypce, da dziś pierwszy koncert. Tańczą pszczoły i motyle, żabki i
chrabąszcze.
3. Tak się wszyscy cieszą wiosną, tańczą i śpiewają. Nawet krecik wyszedł z norki z myszką pląsa
żwawo.
Piosenka –„Dziękuję mamo”.
1.Przy Tobie, mamo uczę się życia, przy Tobie świat ten poznaję.
Gdy jesteś obok wszystko jest proste, wszystko tak łatwe się staje.
Ref: Gdy jesteś blisko mamo kochana, tak dobrze jest, tak bezpiecznie.
Dziękuję mamo za twą opiekę, dziękuję za to, że jesteś.
2. Ty mnie za rękę ciągle prowadzisz, uczysz, pilnujesz i strzeżesz.
Zawsze podpowiesz, zawsze doradzisz, bo tylko Ty mnie rozumiesz.
3. Kocham cię, mamo, całym swym sercem, kocham najmocniej jak umiem.
Jesteś najlepszą mamą pod słońcem, bardzo ci za to dziękuję!
………………………………………………………………………………….
Utrwalanie poznanych liter. Ćwiczenia w czytaniu tekstu.
Liczenie w zakresie 10, dodawanie i odejmowanie. Zapoznanie z monetami o nominałach: 1

zł, 2 zł. 5 zł i banknotem 10 zł.

Tematyka realizowana w Kwietniu:
1.Wielkanoc.
2.Wiosna na wsi.
3.Dbamy o Ziemię.
4. W świecie teatru.

Piosenka J. Kucharczyk ,,Na wiejskim podwórku”
1. Na podwórku już o świcie
zamieszanie, rwetes, krzyki,
pokłóciły się koguty, kaczki, gęsi i indyki.

Ref.: Kwa, kwa, kwa, kwa, gę, gę, gę, gę!
Gul, gul, gul, gul, kukuryku!
Kwa, kwa, gę, gę, kukuryku!
O co tyle krzyku?

1. Krowa muczy, świnki kwiczą,
piesek szczeka: hał, hał, hał, hał.
Owce beczą, kozy meczą,
w stajni koń rży: ihahaa!
Ref.: Kwa, kwa…

1. Gospodyni rano wstała,
daje paszę, ziarno sypie,
więc przez chwilę na podwórku
będzie troszkę, troszkę ciszej.
Piosenka pt. ,,Nasze uszy słyszą świat”
1.Każdy z nas ma dwoje oczu,
które widzą wszystko, widzą wszystko.
Błękit nieba, biały domek,
zieleń traw i listków, traw i listków.
Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew,
dzwonki deszczu, granie drzew.
A nad stawem chóry żab,
nasze uszy słyszą świat!
2.Każdy z nas ma jeden nosek,
do wąchania kwiatków, do wąchania.

Czasem także do kichania, do kichania,
lecz na szczęście, rzadko do kichania.
Ref: Uszy słyszą ptaków śpiew,
dzwonki deszczu, granie drzew.
A nad stawem chmary żab,
nasze uszy słyszą świat.

Piosenka pt. ,, Paluszkowy teatrzyk”
I. Było sobie dziesięć paluszków
i bardzo się nudziły.
Wstyd powiedzieć nawet na uszko...
Ciągle się kłóciły!
Aż ktoś z paluszkowej rodzinki
dał pomysł jak się patrzy!
Zróbmy sobie małe pacynki
i będzie teatrzyk!
Czy każdy paluszek ma już swoją rolę?
Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem?
Ref.: Zapraszamy na teatrzyk paluszkowy,
gdzie wystąpi smok dwugłowy
i straszydło śmieszne, całe rozczochrane,
i trzy małpki roześmiane.
Potem wróżka nam królewnę wyczaruje,
a królewna zaraz księcia pocałuje.
A na koniec mamy dwa malutkie kotki,
bo teatrzyk nasz jest słodki.

II. Od tej pory paluszki, gdy tylko się nudziły,
wyciągały szybko pacynki i teatr robiły.
A w teatrze nudy nie było, bo każdy był zajęty,
kłótnie znikły, a każdy palec miło uśmiechnięty.
Czy każdy paluszek ma już swoją rolę?
Czy każdy paluszek chce być dziś aktorem?
Ref.: Zapraszamy na teatrzyk...

,,Teatr’’ J. Koczanowska
Teatr to miejsce jest niezwykłe,
zaczarowana każda chwila,
kurtyna w górę się unosi
i przedstawienie rozpoczyna.
Na scenie dzieją się historie
wesołe, smutne, zagadkowe,
można do kraju baśni trafić

i poznać światy całkiem nowe.
Można się wzruszyć, rozweselić,
nauczyć wielu mądrych rzeczy,
uważnie patrzeć, pilnie słuchać,
ciekawym być i bardzo grzecznym.
W tym miesiącu dzieci poznają:
Literki: J, j, F, f, Ż ,ż, H ,h.

Tematyka realizowana w Marcu:
1.W świecie zwierząt.
2.Zwierzęta sprzed milionów lat.
3.Marcowa pogoda.
4.Nadeszła wiosna.

W tym miesiącu dzieci poznają:
Literki: Z, z, U, u, C, c, Ł, ł.
Cyfrę: 9,10.

Wiersz Agnieszki Frączek „Chichopotam”:
Wyszedł z błota hipopotam:
- Cha- chi- cho- ch!- zachichotał.
Słoń, zbudzony owym dźwiękiem,
Zakołysał trąbą z wdziękiem:
- Tru- tu- tu- tu! Mój sąsiedzie!
Co cię śmieszy, można wiedzieć?
Hipopotam rzec coś chciał,
Lecz nie zdołał, bo się śmiał.
Żółw guzdrała, wietrząc psotę,
Zaraz przygnał tu galopem,
Stado strusi zbaraniało, a lew ryknął:- Co się stało?
Hipcio zerknął na nich i …
Znów się chichrał:- chi, chi, chi…
Czy Pan się ze mnie naśmiewa?Spytał pawian, schodząc z drzewa.
Chciał na śmieszka się obrazić,
Lecz… chichotem się zaraził.
Wnet się śmiała cała plażaWąż aż skręcał się i tarzał,
Żółw rechotał, zebry rżały,
Śmiechem parskał lew wspaniały.
Calusieńki świat chichotał!
Kto to sprawił? CHICHOPOTAM!!!
Ten wesołek rodem z błota.
Piosenka: „Grzeczny dinozaur” (sł. i muz. J. Kucharczyk).
1. Co się u nas dziś zdarzyło,
pewnie w to nie uwierzycie,

z kart książeczki do przedszkola
przyszedł gość niesamowity.
I choć był to dinozaur,
dzieci się nie bały wcale,
dinozaur z dawnych epok
wychowany był wspaniale.
Ref.: Znał słowa: proszę, dziękuję,
przepraszam i nic nie szkodzi.
Mówił: „Dzień dobry!”, gdy wchodził,
i „Do widzenia!”, gdy wychodził.
2. Dzieci z niego przykład brały
i od niego się uczyły,
jak się trzeba zachowywać,
jak być dobrym, jak być miłym.
I choć dinozaur musiał
wrócić do swojej książeczki,
to nauczył dzieci tego,
jak być bardzo, bardzo grzecznym.
Wiersz ,,Węglowa rodzinka’’
(Maria Terlikowska)
To węglowa jest rodzina:
parafina, peleryna,
duża piłka w białe groszki
i z apteki proszek gorzki,
i ołówek w twym piórniku,
i z plastiku sześć koszyków
gąbka, co się moczy w wodzie,
i benzyna w samochodzie,
czarna smoła, biała świeca to rodzina węgla z pieca.
Widzę już zdziwione miny..
- Co ma węgiel do benzyny?
- Czy jest z węglem spokrewniona
gąbka miękka i czerwona?
Otóż właśnie - wiem na pewno,
że jest jego bliską krewną:
węgla jest po odrobinie
w parafinie, w pelerynie,
w białej piłce w duże groszki
i z apteki - w proszku gorzkim,
i w ołówku w twym piórniku,
i w koszyku tym z plastyku...
Nawet świeczki, te z choinki to też węgla są kuzynki.
Lecz wśród wielkiej tej rodziny,
wśród kuzynów i rodzeństwa,

nie ma ani odrobiny
rodzinnego podobieństwa.
Węgiel jest jak czarna skała,
koszyk żółty, świeca biała.
Skąd się wzięły te różnice?
O! To już są tajemnice,
które kryją się w fabryce.
,,Wołanie wiosny’’
1. Dzisiaj w drodze do przedszkola
już zielone były pola,
a bociany klekotały,
bo na łąkę przyleciały.
Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.
2. Na gałązkach pierwsze pąki,
a na pąkach pierwsze bąki.
Żabki skaczą, a skowronek
śpiewa jak srebrzysty dzwonek.
Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.
3. Na spacerze zobaczymy,
czy już nigdzie nie ma zimy.
Teraz wiosna rządzić będzie,
z czego bardzo się cieszymy!
Ref. Zielona wiosenka nas woła,
zielona panienka wesoła.
W oczy świeci nam
złotym słońcem
i rozrzuca kwiaty pachnące.

"Lody w zoo" K. Gowik

Ref. Kto, kto, kto chce iść dzisiaj do zoo?
Kto, kto, kto chce dziś lody zjeść w zoo?
1. Małpa je banana, tygrys smaczne chrapie,
słonie sypią piaskiem w koło,
hipopotam wodą pryska, foka ryby łapie.
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref. Kto, kto, kto chce iść dzisiaj do zoo?
Kto, kto, kto chce dziś lody zjeść w zoo?
2. Ale co to, co to? Kangur skoczył w błoto!
Lama puszy się jak dama,
hiena chce być małym kotkiem,
mleko pić z ochotą.
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref. Kto, kto, kto chce iść dzisiaj do zoo?
Kto, kto, kto chce dziś lody zjeść w zoo?
3. Co to za żarty? Lew chce iść na narty,
A żyrafa do fotografa!
Rekin wielką ma ochotę na lot samolotem!
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref. Kto, kto, kto chce iść dzisiaj do zoo?
Kto, kto, kto chce dziś lody zjeść w zoo?
4. Co tam znów się dzieje? Misiek rybek nie je,
i mieć skrzydła ma nadzieję…
Zebra liczy swoje paski, a ja wciąż się śmieję!
Tak wesoło jest dzisiaj w zoo!
Ref. Kto, kto, kto chce iść dzisiaj do zoo?
Kto, kto, kto chce dziś lody zjeść w zoo?

"Wiosenne buziaki" K. Gowik i A. Żurawska

I. Już rozgościła się wiosna.
słońce i kwiaty przyniosła.
Huśta się lekko na tęczy,
motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.
Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.
II. Słońce rozdaje promyki,
gonią się w lesie strumyki.
Mrówki zaczęły porządki,
a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.
Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.
III. Kwiaty swe płatki umyły
i świeże stroje włożyły.
Budzą się wszystkie zwierzaki.
Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki
Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.

Tematyka realizowana w Lutym:
1.Zimowe zabawy } 2 tyg.
2.Tak czas nam mija
3.Czy jesteśmy sami w kosmosie?
Piosenka „ Zimowe zabawy”.
1.Hej, koledzy, koleżanki chodźmy na saneczki, kto odważny, niech na nartach szusuje z góreczki.
Ref: Świat zasypał śnieg, wkoło zima biała. Czas pobawić się śnieżkami, czas lepić bałwana!
Każde dziecko o tym wie, ma bezpiecznie bawić się! ( parlando)
2.Lodowisko jest przy szkole, jak się pięknie błyszczy. Już dziewczynki i chłopaki zakładają łyżwy.
Ref: Świat zasypał śnieg……
3. Nikt nie zmarznie dziś na mrozie, słońce w buzie grzeje, dzieci bawią się radośnie, pan bałwan się

śmieje.
Ref: Świat zasypał śnieg………
Wiersz „Zimowe dni”
Zima śniegiem zasypana, dniom się nie chce wstać od rana.
Chętnie spałyby dzień cały, ale dzieci się zleciały i wołają:
„Niech pan wstanie! Żal takiego dnia na spanie!
Poniedziałek po kryjomu tylko nos wystawia z domu.
Wtorek śmielszy jest od brata i przed domem śnieg zamiata.
Środa śledzi ślad zająca, Czwartek puch z choinki strąca.
Piątek białą kulę toczy a Sobota, mrużąc oczy do Niedzieli śnieżką strzela!
Głośno śmieje się niedziela, otrzepując bitwy skutki. Żal, że w zimie dzień tak krótki!
Piosenka „ Szybko mija czas”
1.Mknie godzina za godziną, szybko mija czas, nie dogonisz ani chwili, czas tak goni nas.
Już minęło kilka godzin, już się kończy dzień, więc nie zmarnuj ani chwili, spiesz się, spiesz się,
spiesz!
Ref: Tik – tak, tik – tak, bim, bom, bam! Zegar nam odmierza czas. Tik – tak, tik – tak, bim, bom,
bam! Czas więc goni nas!
2.Nowa kartka kalendarza, już kolejny dzień, poniedziałek, wtorek, środa, dziś już piątek jest.
Mija tydzień za tygodniem, miesiąc minął już. I kolejny rok się kończy, nowy jest tuż, tuż!
Ref: Tik – tak……..
3.Tak niedawno wyłeś mały, dziś już duży tak, czas przedszkola szybko mija, choć to piękny czas.
Lecz niedługo będzie szkoła, studia, praca znów. Tak jak mama. tak jak tata, będziesz duży już!
Wiersz „Nazwy miesięcy”
Jakie miesiące w roku mamy? Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?
Komu nie sprawi trudu zadanie, niech rozpoczyna ich wyliczanie:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad,
grudzień.
Jeśli za trudne było zadanie, ćwicz dalej z nami to wyliczanie: styczeń, luty…..
Piosenka „Kosmiczny sen”
1.Czterej kosmici przylecieli, w moim pokoju przystanęli.
Mówią: „Dzień dobry, my przepraszamy, ale pewnego chłopca szukamy.
Ten chłopiec wielkim jest leniuszkiem i często chowa się pod łóżkiem.
Nie słucha taty, na brata krzyczy i nie chce mamie swej pomóc w niczym”.
Ref: A przecież trzeba dobrym być, słodką minę mieć, bo inaczej trochę wstyd…
Być leniuszkiem? Nie! Być kłamczuszkiem? Nie! Lepiej iść do mamy i przytulić się.
2.Czterej kosmici odlecieli, bo porozmawiać z kim nie mieli.
A ja czerwony jak pan buraczek pod łóżkiem leżę, ze wstydu płaczę…
A potem bardzo się zdziwiłem, bo się po prostu obudziłem.
To tylko sen był, och, wspaniale! Już nigdy zły nie będę wcale!
Ref: A przecież trzeba dobrym być…..
WPROWADZENIE LITER:
G g, W w, P p,
WPROWADZENIE CYFR I ZNAKÓW:
7, 8, +

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

W świecie baśni
Mijają dni, miesiące i lata
Pamiętamy o zwierzętach
Babcia i Dziadek

Piosenka: „Baśniowi przyjaciele”
1. Czerwony Kapturek to dziewczynka mała, która w ciemnym lesie była całkiem sama.
Szła do chorej babci, kwiatuszki zbierała, wesołą piosenkę tak sobie śpiewała.
„Mama mnie posłała do kochanej babci, niosę jej owoce, leki, sok i placki”.
I tak powiedziała: „Kapturku Czerwony, w lesie nie rozmawiaj z żadnym nieznajomym”.
2. Choć groźne wilczysko ma na obiad chrapkę, chce pożreć dziewczynkę i kochaną babcię.
Cała ta historia dobrze się skończyła, Czerwony Kapturek sprytnym dzieckiem była.
I wy o tym dzieci zawsze pamiętajcie, z kim, kogo nie znacie, też nie rozmawiajcie.
Dziś wam przypomina Kapturek Czerwony: Nie wolno rozmawiać z żadnym nieznajomym}3 razy.
Piosenka „Baśniowe postacie”
1. Znam legendy o powstaniu Krakowa i stolicy Polski, Warszawie: o Szewczyku, o smoku i Wiśle, o
Syrence i Warsie i Sawie.
Ref: Książki niezwykłe, książki ciekawe, tysiące legend, baśni i bajek, historii tyle, że trudno zliczyć,
chcę poznać wszystkie więc będę je czytać.
2. Z książek znam też krasnoludki, królewny i Kopciuszka, wróżki i Śnieżkę,
Czerwonego Kapturka, Kłamczuchę, Kota w butach i Piękną i Bestię.
Wiersz „ Duży chłopiec”
Minął rok i jestem duży – nie boję się nawet burzy.
I na sankach jeździć umiem, polecenia już rozumiem.
W zeszłym roku byłam mały, nawet się dziewczynki śmiały, że się boję deszczu, śniegu, teraz mogę
iść na biegun.
Bo w tym roku jestem duży nie boję się nawet burzy.
Piosenka „Czasolot”
Czaso-czaso-czasolot to pojazd co nie widać go.
Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop!
Potem października bieg i bieg listopada .
Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.
Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu.
Czerwiec niesie lata czar- wysiadka z czasolotu!
Lipiec- hop! Sierpień- prask! I znów mamy września czas.
Piosenka „Ptasi bar”
1. Przyszła zima, otwieramy ptasi bar, ptasi bar, w którym zawsze jest wesoło, zawsze gwar.
Pan wróbelek jest kelnerem, woła głośno tak: „Zaproszenie tutaj ma każdy ptak!”
Ref: Ptasi bar czynny jest cały dzień. Można dostać tu śniadanko i obiadek też.
Nie odleci zimą stąd żaden głodny ptak. Karmnik to jest ptasi bar, tak, tak, tak!
2.W ptasim barze pełno gości, dziobią tu, dziobią tam, ziarno, chlebek i słodkości dla nich mam.
Dwie sikorki już czekają na słoninki smak. Zaproszenie tutaj ma każdy ptak.
3. Miło tutaj i wesoło, gwiżdże kos, ćwierka gil, lubię spędzać tu codziennie kilka chwil.
I choć wicher śnieg przywiewa – mroźny zimy znak, zaproszenie tutaj ma każdy ptak.

Wiersz „Kto pamięta”.
Leśnik sarnom wyniósł siano i sól do solniczki, a wiewiórka zjada w dziupli swoje smakołyczki.
Lis futerko kupił nowe, wróble zaś zmieniły piórka.
Cisza w lesie coraz głębsza, pochowały się zwierzęta.
Co też zimą będą jadły? Czy też o nich ktoś pamięta?
Pan leśniczy dba o sarny w swej leśnej zagrodzie.
My o ptaki dbać będziemy, lecz w naszym ogrodzie.
Piosenka: „Babcia zawsze ma czas”.
1.Moja babcia wcześnie wstaje i pracuje cały dzień, wciąż ma tyle różnych zajęć i wciąż bardzo
spieszy się.
Ref: Choć ma ciągle tyle pracy zawsze dla mnie znajdzie czas. Kto ma taką super babcię? Ja –
właśnie ja!
2. Czasem bardzo jest zmęczona, lecz na twarzy uśmiech ma. Bardzo się lubimy bawić, babcia wiele
zabaw zna.
3. Jestem jeszcze trochę mały, lecz o swoją babcię dbam. Bo kochamy się tak bardzo, moja babcia –
no i ja!
Wiersz: „Kwiaty dla dziadka”
Kto ci opowie o dawnych czasach? Tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną, opowie ci – twój Dziadek!.
Otworzy serce, kieszeń otworzy, podsunie czekoladę, z twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No wiadomo – Dziadek!
A jak coś spsocisz, jak coś naknocisz, jak trzeba spytać o radę, to kto za uszy wyciągnie z biedy?
Wiadomo – zawsze Dziadek!
Więc wnuki proszą żeby w kwiaciarniach kwiatów nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto! Kwiaty dla Dziadka! Wiwat, niech żyje Dziadek!
W miesiącu styczniu poznajemy litery: s,S, n,N,b,B
Cyfra: 7.
Tematyka realizowana w Grudniu:
1.Co robimy w wolnym czasie?
2.To już zima
3.Święta tuż, tuż } 2 tyg.

Piosenka- „Czy Mikołaj przyjdzie do nas?”
1.Przyjechał Mikołaj do naszego miasta, szuka grzecznych dzieci, niespodzianki dla nich ma!
Lubi pić herbatkę przy kawałku ciasta. Więc go zaprosimy! Może nam coś da!
Ref: I choć głośno dziś krzyczała cała grupa, że niedobra była zupa.
Chociaż chłopcy przeszkadzali i pani nie słuchali, przybądź do nas Mikołaju, poprawimy się!
Choć dziewczynki dziś zamknęły się w łazience i miśkowi myły ręce, chociaż głośno rozmawiali i
pani nie słuchali,
przybądź do nas, Mikołaju, poprawimy się!
2. Cztery renifery ciągną białe sanie, a na saniach worek taki, że ho, ho!
Mikołaja zaraz prośmy na śniadanie, wszyscy razem głośno zawołajmy go!
3. Czekaliśmy wszyscy na te odwiedzinki. Czekaliśmy długo na prezentów miły czas.
Przyjedź, Mikołaju do naszej rodzinki! Zanim znów odejdziesz w ciemny, mroźny las!
Wiersz- „Grudzień”

Przybywa grudzień z braci ostatni,
by drzewom białym nałożyć czapki,
pola otulić kołdrą śniegową,
nim mroźny styczeń nadejdzie znowu.
Wiersz- „Zima”
Lubię śnieżek, lubię śnieg chociaż w oczy prószy.
Lubię mrozik, lubię mróz chociaż marzną uszy.
Lubię wicher, lubię wiatr chociaż mnie przewiewa.
Lubię zimę! Idę w świat i wesoło śpiewam.
Wiersz -„Choinka”
Przyszła do przedszkola choinka zielona.
Powiedziała dzieciom – Chcę być wystrojona.
Dzieci się zebrały, pracę podzieliły i piękne ubranka choince zrobiły.
Świątecznie ubrana jasnym blaskiem świeci.
Choinka została w przedszkolu u dzieci.
Piosenka -„Świąteczne życzenia”
1.Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na wieczornym niebie,
gdy popłynie w świat kolęda, przy choince zbiera się rodzina, to już Święta!
Ref: Gwiazdka z nieba śle promyki złote i spełnia nam marzenia,
z ust do ust i z serc do serc płyną dobre życzenia.
2. Na wigilijnym stole jasno płonie świeca i dwanaście potraw czeka,
znajdzie się dziś miejsce dla każdego, to już Święta!
3. I dziś życzymy sobie tego, co najlepsze, dużo zdrowia, dużo szczęścia.
I prezentów pod choinką wiele, to już Święta!
W tym miesiącu poznajemy litery: L, l, Y, y, R, r.
oraz cyfry: 0, 6,

Tematyka realisowana w Listopadzie:
1.Domy i domki.
2.Urządzenia elektryczne.
3.Pada deszcz.
4.Zdrowie naszym skarbem.
Wiersz J.Koczanowskiej ,,Listopad”
Miesiąc listopad nie jest brzydki
i smutny być nie musi wcale,
wystarczy mu się dobrze przyjrzeć,
żeby zobaczyć wiele zalet.
Kiedy ostatnie liście spadną
i szare chmury skryją niebo,
listopad jest jak baśń ciekawa,
ma w sobie coś tajemniczego.
Wiatr głośno śpiewa, mgły wirują,
deszcz kropelkami w okno stuka,

to jest melodia listopada –
niezwykle piękna, chociaż smutna.
Wiersz „Gimnastyka” – J. Koczanowska
Gimnastyka to zabawa,
ale także ważna sprawa,
bo to sposób jest jedyny,
żeby silnym być i zwinnym.
Skłony, skoki i przysiady
trzeba ćwiczyć – nie ma rady!
To dla zdrowia i urody
niezawodne są metody.
Piosenka ,, Domowe urządzenia ‘’(sł. i muz. J. Kucharczyk).
1.Mama często robi pranie,
tata lubi odkurzanie.
Siostra z pasją placki piecze.
Co pomaga im, czy wiecie?
Pralka pierze i wiruje,
mikser ciasto przygotuje.
A odkurzacz zjada śmieci.
Patrz, podłoga aż się świeci.
Ref.: W naszym domu są takie urządzenia,
które każdą pracę ułatwiają. bis
Choć tak głośno warczą, buczą,
bardzo nam we wszystkim pomagają.
2. Dywan pięknie odkurzony,
pachnie pranie rozwieszone.
W piekarniku rośnie ciasto,
w domu czysto, że aż jasno.
Czajnik gwiżdże już wesoło
i na podwieczorek woła.
Ekspres parzy kawę mamie,
więc czas na odpoczywanie.
Ref.: W naszym domu…
Piosenka "Taniec w deszczu" K. Gowik
1. Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.
Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!
Lato odfrunęło razem z bocianami,
Zostawiło stado szarych chmur.
Ref.: Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod
parasol bierz. Po przygodę wyrusz z nią bardzo
mokrą drogą, chociaż słońca trochę brak,
rozśmieszymy cały świat! Taniec w deszczu
z parasolem to nie żart! Kap (x10). W kałużach
kaloszami chlap, chlap, chlap! (bis)
2. Deszcz zagląda w nasze okna, woła nas:
"Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!
Zatańczymy razem pod parasolkami, ze mną

nigdy nie znudzicie się!"
Ref.: Gdy jesienny...
3. Puka, stuka zimny deszczyk, żal go nam.
Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty, czy ja?
Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach,
jesień z deszczem może nie być zła!
Ref.: Gdy jesienny...
W tym miesiącu dzieci poznają literki:
I, i, T, t, D, d, K, k oraz cyfrę 5

Tematyka realizowana w Październiku:
1.Jesienią w sadzie
2.Warzywa znane i lubiane
3.Moja rodzina
4.Zwierzęta domowe

Piosenka: „ W sadzie jesienią”
1.Kiedy w sadzie dojrzewają jabłka, gruszki, śliwki, wtedy dzieci na owoce szykują koszyczki.
Ref: Złote gruszki i śliwki już się do nas śmieją, a czerwone jabłuszka w słońcu się rumienią.
2.Ach, jak ładnie dzisiaj w sadzie, tak słoneczko świeci, już owoców pełne kosze nazbierały dzieci.
3.Dziś jesieni za te dary pięknie dziękujemy, a owoce umyjemy i je wszystkie zjemy.
Wiersz: „Październik”
Idzie polami rudy październik i mgły rozwiesza wśród pustych ściernisk.
Na koniec ziemię ubieli szronem, po czym odchodzi bardzo zmartwiony.
Piosenka: „ Idą witaminki”
1.Zapukała raz marchewka do przedszkola, za marchewką idą groszek i fasola.
Z tyłu się cebulka toczy i przeciera złote oczy.
Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!
Ref: Idą, idą witaminki dla całej przedszkolnej rodzinki.
Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!
Samo zdrowie, samo zdrowie, każdy ci to powie!
2. Nagle znowu do przedszkola dzwoni dzwonek, a za drzwiami stoją warzywa spóźnione: pomidory
i koperek, dwa buraczki i selerek.
Do przedszkola dzisiaj chcemy wszystkie wejść!
3. Już pietruszka tańczy na chudziutkich nóżkach, a kalafior wskoczył prosto do garnuszka.
Dzieci szybko myją ręce i czekają, by czym prędzej z jarzynami przy stolikach spotkać się!
Piosenka: „ Moja rodzina”
1.Kiedy rodzinka jest w komplecie, jest tak radośnie, jest tak bezpiecznie.
Bo kto rodzinę fajną ma, ten jest szczęśliwy tak jak ja! (bis)
Ref: Tata nauczy, mama przytuli, jak brat i siostra nikt nie zrozumie.
Więc mów, co chcesz i myśl co chcesz, rodzinka to wspaniała rzecz!
Więc mów, co chcesz i myśl co chcesz, rodzinka to jest najważniejsza rzecz!

2.Rodzice bardzo mnie kochają, czasami skarcą, czasem pochwalą.
Ja o tym bardzo dobrze wiem- tak właśnie wychowują mnie.(bis)
Ref: Tata nauczy, mama przytuli itd.
……………………………………………………..

Wprowadzenie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: o,O; a, A; m, M; e, E.
Wprowadzenie cyfr: 1,2,3.

Tematyka realizowana we Wrześniu
1.W przedszkolu
2. Jesteśmy grupą
3.Moja droga do przedszkola
4.Nadeszła jesień
Wiersz „Na naszym podwórku”
Na naszym podwórku wspaniała zabawa,
jest ławka, huśtawka i zielona trawa.
Jest piasek, łopatka i wiele foremek,
są piłki, skakanki, czerwony rowerek.
Tutaj się bawimy, zapraszamy gości,
bo wspólna zabawa to mnóstwo radości.
Wiersz I. Salach „ Dary jesieni”
Zwierzęta do siebie jesień poprosiła i tak im mówi, co postanowiła:
„Idą chłody, na zimowe czasy zbierajcie zapasy”.
Potem skarby jesienne z torby wysypała,
skarbów się uzbierała górka wcale niemała.
Wiewiórki wzięły orzechy i szyszki dwa duże worki.
Ptaki – suszone jagody i jarzębiny grona.
Dzik postrącał żołędzie- ale tych zapasów będzie!

Piosenka „Podajmy sobie ręce”
1.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 znajomej.
Podajmy sobie ręce, przez burze i przez tęcze,
pod gwiazdą daleką nad rzeczką i rzeką.
2.Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka, kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka.
Ref: Podajmy sobie ręce…..

