Tematyka kompleksowa grupy 4
Tematyka tralizowana w Czerwcu:
1. Zwierzęta małe i duże- 2 tygodnie
2. Lato- 2 tygodnie.
3.Wakacje.

Wiersz
Letnie wakacje
Kiedy są wakacje
I nie pada deszcz,
Możesz gdzieś wyjechać,
Jeśli tylko chcesz.
Kiedy są wakacje –
Morze, góry, las,
Gdzie tylko się znajdziesz,
Miło spędzisz czas.
Latem
Złociste promienie
Słońca
Padają na ziemię,
Popatrz –
Rozwiały się chmury,
Baw się
I nie bądź ponury!
Morze –
Muszelki i piasek,
Góry
Lub łąka za lasem,
Warmia –
Czekają jeziora,
Lato –
Już wyjechać pora.

Piosenka
Przedszkole drugi dom
1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali
wesoło bawię się,
kolegów dobrych mam,

nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.
2. 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...
3. Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.

Tematyka realizowana w Maju:
1.Polska to mój dom.
2.W krainie muzyki.
3.Wrażenia i uczucia.
4.Święto mamy i taty.

„Polska” (fragment wiersza)
Małgorzata Strzałkowska

Polska leży w Europie.
Polska to jest kraj nad Wisłą.
Polska leży nad Bałtykiem.
I to wszystko? Nie! Nie wszystko!

Polska naszą jest ojczyzną Tu żyjemy, tu mieszkamy.
Tu uczymy się, bawimy,
I marzymy i kochamy.

Herb, czasami zwany godłem,
To jest wspólny znak rodaków.
Orzeł na czerwonej tarczy
To odwieczny herb Polaków.

Flaga jest symbolem państwa.
Tak wygląda polska flaga Biały kolor to szlachetność,
Czerwień – męstwo i odwaga.

Polskim Hymnem Narodowym
Jest „Mazurek Dąbrowskiego”.
„Jeszcze Polska nie zginęła” Któż z Polaków nie zna tego?

„Tata czarodziej” - piosenka
Łatwo poznasz mego tatę,
bo koszule nosi w kratę.
I na nosie okulary
(chociaż wcale nie jest stary!).
Włosy krótko przystrzyżone,
lekko na bok ułożone.
Ot, zwyczajny tata! Ale...
drzemie w nim magiczny talent.

Ref.: Mój tata jest czarodziejem,
bo kiedy on się śmieje,
znikają chmury, ucieka deszcz.
Wychodzi słońce...
Świat piękny jest!

Łatwo poznasz mego tatę,
w pracy chodzi pod krawatem.
Z miną srogą i poważną
(bo ma pracę bardzo ważną!)
Marynarka i w kant spodnie
(bo tak modnie i wygodnie).
Ot, zwyczajny tata, ale...
drzemie w nim magiczny talent.

Ref.: Mój tata jest czarodziejem,
bo kiedy on się śmieje,
znikają chmury, ucieka deszcz.
Wychodzi słońce...
Świat piękny jest!
Dobrze, że jest!

Tematyka realizowana w Kwietniu:
1.Wielkanoc.
2.Praca rolnika.
3. Dbamy o naszą planetę.
4. Tajemnice książek.

KWIECIEŃ

„Przyszła wiosna”-piosenka
I duzi i mali,
na wiosnę czekali,
mroźnej zimy mieli dość.
A tu niespodzianka,
bo któregoś ranka,
nagle si zmieniło coś.

Ref. Przyszła wiosna do lasu,
Narobiła hałasu,
obudziła niedźwiadki z zimowego snu.
Przyszła wiosna na łąki,
wypuściła skowronki,
obudziła kwiaty tam i tu.

I duzi i mali na wiosnę czekali,
na słoneczka jasny blask
Aż tu niespodzianka, bo któregoś ranka,
właśnie przyszedł na to czas.

Ref. Przyszła wiosna do lasu,

„Dorotka i kwiecień”- wiersz

Wyszła Dorotka przed domek,
a kwiecień zagląda jej w oczy,
I chociaż bardzo ją lubi,
tak chętnie z Dorotką się droczy.

Raz idzie ze słonkiem pod rękę,
To sypnie śniegiem gdzieś z góry,
Wiosenną zanuci piosenkę,
lub stoi zziębnięty, ponury.

Dorotka zakłada sweterek,
a kwiecień upałem przygrzeje
Gdy krótkie spodenki założy,
On robi zimową zawieję.

Dorotka niby się gniewa,

lecz mina całkiem radosna
Bo chociaż kwiecień kapryśny,
to przecież nadeszła wiosna.

Tematyka realizowana w Marcu:
1.W marcu jak w garncu.
2.Porządki w ogrodzie.
3.Witaj, wiosno!
4.Zwierzęta na wiejskim podwórku.
„Idzie wiosna” - piosenka
Strojna w zieleń
poprzez ziemię
idzie wiosna.
Cała w kwiatach
w śpiewie ptaków,
w blasku słońca.
Jasną chmurę
ma nad czołem,
uśmiechnięta.
Wiatrem miękkim
pełnym ciepła
owinięta.
Idzie ziemią,
idzie wodą,
jak to wiosna.
Aż do lata
dojdzie strojna,
by tam zostać.

„Wiosenny spacerek” - wiersz

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.

Tematyka realizowana w Lutym:
1. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY
2. BALE, BALE W KARNAWALE
3. W DAWNYCH CZASACH
4. WYNALAZKI

"LUTY"
B. Forma
Skute grubym lodem
rzeki i jeziora.
Wyciągajcie łyżwy
miesiąc luty woła.
Wyciągajcie czapki,
grube rękawice,
zabierzcie też dzisiaj
cieplejsze okrycie.
Razem pojedziemy
do lasu saniami,
ozdobię tam drzewa
mroźnymi gwiazdkami.

PIOSENKA
„PINGWIN”
O jak przyjemnie i jak wesoło
W pingwina bawić się, się, się,
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.
Pingwinek mama, pingwinek tata,
Pingwinek synek, córki trzy,
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa,
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.
Kiedy pingwina tańczy rodzina,
to aż podłoga cała drży.

Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa,
Do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.
Gdy Antarktydą pingwiny idą,
Śpiewają głośno „pi, pi, pi”
Raz nóżka prawa, raz nóżka lewa
Do przodu, do tyłu i raz, dwa , trzy.

TEMATY TYGODNI realizowane w Styczniu:
1.Witamy Nowy Rok.
2.Co można robić zimą?
3.Święto Babci i Dziadka.
4.Zimowe mistrzostwa sportowe.

„Gimnastyka dni tygodnia” - wiersz
Gimnastyka - dobra sprawa,
Co dzień wszystkim radość sprawia.
Gdy niedziela się zaczyna,
Trening tydzień rozpoczyna.
W poniedziałek dwa podskoki,
Wtorek lubi kroki w boki.
Środa kręci dwa kółeczka,
No a w czwartek jaskółeczka.
W piątek szybko dwa przysiady,
A sobota robi ślady.
I tak przez tydzień cały,
Dni tygodnia wciąż szalały!

„Sanna” - piosenka
Zima, zima, zima,
pada, pada, śnieg.
Jadę, jadę w świat sankami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:
dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

Jaka pyszna sanna,
parska raźno koń.
Śnieg rozbija kopytkami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:
dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

Zasypane drogi,
w śniegu cały świat.
Biała droga hen, przed nami,
sanki dzwonią dzwoneczkami:

dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń dzyń, dzyń, dzyń, dzyń.

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

Grudniowe życzenia.
Kim będę, gdy dorosnę?
Święta za pasem.
Świąteczne tradycje (dwa tygodnie).
„Krawcowa” Hanna Ożogowska
Kto sukienkę uszył Hani?
Kto przerobił ten kaftanik?
Kto paltocik zreperował/
Wiemy!Wiemy! To krawcowa!
Ma dwie ręce pracowite,
Ma żelazko, naparsteczek,
Ma szufladę pełną nitek,
Szpilek, igieł i szpuleczek.
Nożyczkami ciachu! Ciachu!
Na maszynie tur, tur, tur!
Chodźmy do niej, dostaniemy
Pstrych gałganków cały wór!

„Święta darem są dla ludzi”- wiersz
Święta darem są dla ludzi
Jeśli zechcą serca zbudzić.
Ważne jest obdarowanie
Co chcę dać, nie- co dostanę.
Miło dawać jest prezenty
Każdy wtedy uśmiechnięty.
Wierszyk, piernik lub rysunek
Każdy prezent robić umie.
Święta darem są dla ludzi
Jeśli uśmiech jest na buzi.
Jeśli wszyscy się radują
I szacunek okazują.
„Kolęda na dzwonkach”
Chodziły owieczki po zielonych łąkach,
uczyły się dzwonić kolędę na dzwonkach,
Uczyły się pilnie, a gdy nadszedł grudzień,
to tak zadzwonił, że klękajcie ludzie.

Ref. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
dzwoneczki w szopce,
grajcie, grajcie, grajcie,
kolędę owce.
Ludziom na radość,
Bogu na chwałę,
dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
dzwoneczki małe.
Wędrowały owce przez głogi i ciernie,
każda swego dzwonka pilnowała wiernie,
zbójnik ich nie dostał, halny wiatr nie zabrał,
pilnowały dzwonków, żeby w szopce zagrać.
Ref. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie
Zbiegły się owieczki, wszystkie co do jednej
do tej szopki małej, do tej szopki biednej,
każda kolęduje dzwonkiem na pasterce,
a te dzwonki dzwonią tak jak jedno serce.
Ref. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie

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

„Żurawie”
Wanda Chotomska
Lecą żurawie
nad łąką, lecą żurawie
nad chatą.
Lecą
do ciepłych krajów kluczem zamknęły lato.
Wrócą za sześć miesięcy ja przez ten czas podrosnę,
a one wielkim kluczem
otworzą dla mnie wiosnę.

„Jesteśmy Polką i Polakiem” - piosenka

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniałe
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańsku
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem

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

„SKARBY JESIENI”- WIERSZ
A czy wiecie, co to są „skarby jesieni”?
Piękne jabłko, co się w sadzie rumieni.
Garść orzechów na leszczynie zbieranych.
Spadając z wysoka kasztany.
Pełne maku słodkiego makówki
I czepliwe, łopianowe główki

Strąk fasoli i kapusty łuszczyny
I czerwone jagody, kaliny,
I na klonach nasionka skrzydlate,
Co z jesiennym ścigają się wiatrem.

„MOJA PLANETA „- PIOSENKA
Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi
Moja planeta nie ma ceny
Moja planeta jest rano niewyspana
Moja planeta jest tam, gdzie Ty i mama.
Moja planeta nie spadła tu z księżyca
Moja planeta to tajemnica.
Moja planeta raz zimna raz przegrzana
Moja planeta jest tam, gdzie Ty i mama.
Ref. SOS- to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS -ratujmy siebie sami
SOS -do siebie wysyłamy.
Moja planeta miłości się nie boi
Moja planeta broń rozbroi
Moja planeta zna dobre obyczaje
Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje.
Ref. SOS- to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS -ratujmy siebie sami
SOS -do siebie wysyłamy.

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

"Czy wakacje mają wady?" - wiersz
Każdy z nas chyba wie doskonale:
Wakacje mają tysiące zalet!
Są kolorowe i rozbrykane,
psotne,
beztroskie,
zaczarowane . . .
Bo choćby nawet jak z cebra lało,
To zawsze jakiś promyk, nieśmiało,
na ziemię dotrze, w nos połaskocze

i już się razem z wiatrem chichocze!
Wakacje mają tysiące zalet . . .
I jedną wadę, niebłahą wcale:
kończą się cztery chwilki przed wrześniem,
a to jest dużo, duuużo za wcześnie.
"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!

