Tematyka kompleksowa grupy I
Tematyka realizowana w Kwietniu:
1. Dbamy o zdrowie
2. Wielkanoc
3. Dbamy o Ziemię.
4. Wiosna na wsi.
Wiersz „Czysty przedszkolak”
Mam czystą buzię, jestem uczesany,
na koszulce nie mam żadnej tłustej plamy.
Czyste paznokcie, bluzeczka uprana,
umyte dokładnie łokcie i kolana.
Nie niszczę ubrania, o swój wygląd dbam,
zawsze przed jedzeniem ręce myję sam.
Rymowanka
Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć:
jeść owoce i warzywa,
na powietrzu często bywać,
biegać, skakać całe dnie i często uśmiechać się.
Piosenka
1.Pisanki, kraszanki w prześliczne wzory, wszystkie ubrane w piękne kolory.
2.W zygzaki i kółka, w kurczątka małe, w listki i kwiatki pokryte całe.
3.Moja pisanka niebieska cała, na niej wiatraczek i chmurka mała.
Wiersz – Wielkanocne przysmaki
Święta Wielkanocne pachną przysmakami,
czuć już wonny żurek i ciasto z bakaliami.
A drożdżowa baba ze stołu spogląda,
w białej sukni z lukru pięknie dziś wygląda.
Pan mazurek pachnie słodką czekoladą,
jest kiełbaska, są jajeczka i baranek cukrowy,
a zajączki i kurczaczki tulą swoje głowy.
Wiersz – Śmieciu precz!
Kiedy rano słońce świeci, wybiegają na dwór dzieci.
Miotły, szczotki w rękach mają i podwórko zamiatają!
Tu papierek od cukierka, tam po soku jest butelka.
A tu puszka po napoju i pudełko. Może twoje?
Żyć nie można w bałaganie więc się bierzmy za sprzątanie.
Zmykaj śmieciu do śmietnika, bałaganie, brudzie zmykaj!
Piosenka – „Na podwórku”.
Na podwórku mieszka kaczka, bardzo głodna nieboraczka.
Krzyczą kurki i indyczki, kogut, gęsi i perliczki.
Wszyscy pusto w brzuchach mają, gospodarza wciąż wzywają.
Gdzie się podział pan gospodarz? Kiedy nam śniadanie poda?
Ref: Wtem gospodarz się pojawia, daje karmę, sypie ziarna, do kubełka wodę wlewa. Czy nam
jeszcze czegoś trzeba?

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

Muzyka dookoła nas.
Bawimy się w teatr.
Wiosna idzie przez świat} 2 tyg.
Kosmos

Rymowanka
W naszym przedszkolu muzyki pełno jest. Są instrumenty o których dobrze wiesz.
Piosenka „ Gra muzyka”
1.W domu gra muzyka od samego rana, śpiewa woda w kranie, śpiewa moja mama.
2.Idę do przedszkola, wiatr piosenkę śpiewa, z nim śpiewają ptaki, z nim śpiewają drzewa.
3.Wszędzie gra muzyka w domu i na dworze, śpiewaj razem z nami jeśli tylko możesz.
Rymowanka
Idzie wiosna po świecie, piszą o niej w gazecie. Ma zziębnięte paluszki i we włosach kwiatuszki.
Biega boso po trawie, trzyma ptaki w rękawie.
Piosenka „ Bociek ”
1.Kle, kle boćku, kle, kle,
witaj nam bocianie!
Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje
żabki na śniadanie} bis
2. Kle, kle boćku, kle, kle,
usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole} bis
3. Kle, kle boćku, kle, kle,
witamy cię radzi,
gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam sprowadzasz.} bis
Piosenka „Marzanna”
1. Marzanna odchodzi a z nią mroźna zima. Słoneczko na niebie mocniej grzać zaczyna.
2. Dosyć mamy śniegu, dosyć mrozów mamy, dlatego do wody Marzannę wrzucamy.
3.Nie żal nam jej wcale, niech ją porwie rzeka. Śpieszymy się, przecież Wiosna na nas czeka!
Wiersz „Księżyc”
Czasem ma kształt bułki a czasem rogala. Kiedy słońce gaśnie on na niebie się zapala. Wśród
gwiazdek, wysoko, świeci się z daleka. Można już do niego dolecieć rakietą.

Tematyka realizowana w Lutym:
1. Jestem samodzielny.
2. Baśniowy świat.
Piosenka „Z mamą w kuchni”
1.Mama piecze ciasto, my jej pomagamy.
Z mąki, jajek, cukru, ciasto ugniatamy.

Ref: Pomagamy mamie w domowych pracach,
kiedy zmęczona do domu wraca.
2. Zupę dzisiaj z mamą dzisiaj gotujemy ,
jeszcze wymieszamy i ze smakiem zjemy.
3. Kanapki z mamusią chcemy przygotować,
z jajkiem i szczypiorkiem będą nam smakować.
Wiersz „Czysty przedszkolak”
Mam czystą buzię, jestem uczesany,
na koszulce nie mam żadnej tłustej plamy.
Czyste paznokcie, bluzeczka uprana,
umyte dokładnie łokcie i kolana.
Nie niszczę ubrania, o swój wygląd dbam,
zawsze przed jedzeniem ręce myję sam.
Piosenka „ Baśnie”
1. Baśni słuchają dzieci i dorośli też lubią baśnie.
Każdy chętnie posłuch pięknej baśni, zanim zaśnie.
2. W baśniach mieszkają wróżki , dobre elfy i czarodzieje.
W baśniach z pomocą przyjdą zawsze wierni przyjaciele.
3. Baśnie to tajemnica, w baśniach różne cuda i dziwy,
w baśniach świat całkiem inny, nie do końca jest prawdziwy.
Wiersz „Bajkowa zgadywanka”
Jeździ kareta po świecie, a kto jest w tej karecie?
Przy oknie z lewej strony kapturek.
A jaki?...
Spoza wielkiego kosza śmieją się Jaś i …
Uwaga! Oj ! uwaga to przecież Baba …
Tam gdzie największy tłok, zgrzyta zębami …
Ciekawe czy już wiecie, kto ukrył się w karecie?
Tematyka realizowana w Styczniu:
1. Ptaki są głodne.
2. Zimo baw się z nami.
3. Babcia i dziadek.
Piosenka „Głodny wróbelek”
1. Przekrzywia główkę wesoło ćwierka,
czy może macie coś dla wróbelka.
Ref: Ćwir, ćwir, ćwir, la,la, la,la, la.
Kto dla wróbelka ziarenka ma? } bis
2. Wołają dzieci: Pewnie że mamy!
Przez całą zimę o ptaki dbamy.
Piosenka „Bałwanek”
1.Ulepiła zima dla dzieci bałwanka,
wszyscy się radują od samego ranka.
Ref: Tańczy, tańczy z nami mroźna pani zima,
tańczyć nagle z zimą bałwanek zaczyna.

2.Stoją dzieci w kole, piosenkę śpiewają,
prezent dla bałwanka bardzo ładny mają.
3.Kolorową czapkę, szalik kolorowy,
oraz zaproszenie na koncert zimowy.
Rymowanka
Śniegowe płatki spadają, spadają,
dzieci je w dłonie chwytają, chwytają,
gwiazdki przez chwilę się mienią, się mienią,
zaraz się w wodę zamienią, zamienią.
Piosenka „Babcia i dziadek.”
1. Pozdrawiamy babcię, dziadka, całym sercem pozdrawiamy.
Zaśpiewamy teraz głośno : Babciu mocno cię kochamy!
Ref: Wiwat babciu, wiwat dziadku,
żyjcie w zdrowiu nam sto lat.
Wiwat babciu, wiwat dziadku,
niech Wam śpiewa cały świat.
2. Pozdrawiamy babcię, dziadka, całym sercem pozdrawiamy.
Zaśpiewamy teraz głośno : Dziadku, mocno cię kochamy!
3. Dziadek wnuki swe przytuli, babcia zaraz da buziaka.
A to bardzo ważna sprawa dla każdego przedszkolaka.
Wiersz „Babcia i dziadek.”
Babciu, dziadku, coś wam dam,
uśmiech w sercu, który mam.
Kolorowe kwiatki trzy,
byście mieli piękne sny!

Tematyka realizowana w Grudniu:
1. Czy smoki czy dinozaury?
2. To już zima
3. Święta tuż, tuż. } 2 tyg.
Rymowanka
Mikołaju, Mikołaju witaj nam, witaj nam.
Wszyscy cię kochamy, cały rok czekamy.
Bądź wśród nas, bądź wśród nas!
Piosenka „Pani Zima”
1.Patrzcie, patrzcie zima biała wszystko śniegiem zasypała.
Ref: Dzyń, dzyń, dzyń, buch, buch, buch, leci z nieba biały puch.
2. Dzieci już witają zimę, każdy ma wesołą minę.
Ref: Dzyń, dzyń, dzyń….
4.Mknie na sankach z dziećmi zima, zaraz w zaspie się zatrzyma.
Ref: Dzyń, dzyń dzyń…..
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.
Piosenka „ Nasza choinka”

1.Przyjechała do nas choinka zielona,
stoi w naszej sali pięknie przystrojona.
Ref: La, la, la, choinka zielona, stoi w naszej sali
pięknie przystrojona.
2.Wiszą na niej bombki, pierniki pachnące,
duża złota gwiazda, ciasteczka chrupiące.
3.Święta się zbliżają tańczą wszystkie dzieci,
choinka pachnąca jasno wszystkim świeci.
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.

Tematyka realiozowana w Listopadzie:
1. Pada deszcz
2. Dbamy o zdrowie
3. Domowi ulubieńcy
4. Urządzenia w moim domu
Piosenka „Pada deszcz”
1.Pada deszcz kapu, kap Idą dzieci człap, człap, człap. Idzie też Oli brat, po kałużach człap, człap,
człap.
Ref: Dziś od rana deszczyk pada, z deszczem świetna jest zabawa.
2.Pada deszcz kapu, kap, wszyscy tańczą szlap, szlap, szlap. I ja też szlap, szlap, szlap, tańczę z
deszczem chlap, chlap, chlap.
3.Mokry deszcz kapu, kap, lubią dzieci człap, człap, człap. Jaki dziś mokry świat, bo jesienny
deszczyk spadł.
wiersz
Jestem Polakiem a ty Polką,
naszym domem Polska jest,
stolica Warszawa nad Wisłą szeroką,
Syrenka jej herbem jest.
Wiersz „Czysty przedszkolak”
Mam czystą buzię, jestem uczesany, na koszulce nie mam żadnej tłustej plamy.
Czyste paznokcie, bluzeczka uprana, umyte dokładnie łokcie i kolana.
Nie niszczę ubrania, o swój wygląd dbam, zawsze przed jedzeniem ręce myję sam.
Rymowanka
Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć:
jeść owoce i warzywa,
na powietrzu często bywać,
biegać, skakać całe dnie,
no i często uśmiechać się.
Piosenka „ Piesek”.
1. Mam małego pieska w mym pokoju mieszka. Kiedy kładę się do łóżka, śpiewam mu do uszka.
Ref: Przyjaciela mam i nie jestem sam.

2. Z mamą dbam o niego, jest moim kolegą. Piesku cieszę się ogromnie, że trafiłeś do mnie.
3. Na rodzinny spacer, drogą, polem, lasem pieska zabieramy. Dobrze, że cię mamy.
„Odkurzacz”
Szuru szu, szu, szuru buch, pan odkurzacz poszedł w ruch.
Jeździ wkoło po podłodze, warczy przy tym bardzo srodze.
Wszystkie brudy rurą wciąga i dokładnie pokój sprząta.

Tematyka kompleksowa realizowana w Październiku:
1. Jesień w sadzie
2. Smaczne warzywa
3. Taki jestem
4. Moje zmysły.

Wiersz „Owoce”
Smaczne są śliwki, jabłuszka, wędrują z buzi do brzuszka.
Smaczne są i bardzo zdrowe gruszeczki, jabłuszka surowe.
Ładna buzia nie jest blada, gdy owoców dużo zjada.
I Marysia i Stefanek- każdy buzię ma rumianą.
Smaczne są śliwki, jabłuszka, wędrują z buzi do brzuszka.
Jedzą je Krzysio, Staś i Witek ale tylko te umyte.
Piosenka „ Warzywa”
1. Dla Oli marchewka, buraczki dla Krzysia pomidora zaraz chętnie zje Marysia.
Ref: Warzywa, warzywa w nich witamin wiele, zjadaj je codziennie, nie tylko w niedzielę.
1. A dzieci codziennie warzywa zjadają, warzywa są zdrowe, dużo siły dają.
2. Ogórek dla Tomka, cebula dla Tadka, zieloną sałatę chętnie zje Agatka.
Piosenka „ Jestem samodzielny ”
1. Sam ubieram buty, zakładam ubranie, potrafię też ładnie zjadać sam śniadanie.
Ref: Chociaż jestem mały, wszystko robię sam. Jeśli nie wierzycie, to pokażę wam.
1. Po zabawie zawsze zabawki układam, bardzo nie lubię kiedy jest bałagan.
2. Jestem przedszkolakiem dzielnym i wesołym, lubię moją panią dzieci i przedszkole.
Piosenka „ Tu paluszek…. ”
Tu paluszek, tu paluszek, a tu jest mój mały brzuszek.
Tu jest rączka a tu druga, a tu oczko do mnie mruga.
Tu jest buźka, tu ząbeczki, tu wpadają cukiereczki.
Tu jest nóżka i tu nóżka, choć zatańczyć jak kaczuszka.

Piosenka „ Nasze zmysły . ”
1. Nosem oddychamy - raz, dwa, raz i dwa. Każdy zapach rozpoznamy- raz, dwa, raz i dwa.

2. Uszy słyszą dźwięki - raz, dwa, raz i dwa. Także słowa tej piosenki - raz, dwa, raz i dwa.
3. Patrzymy oczami - raz, dwa, raz i dwa. Kształty i kolory znamy - raz, dwa, raz i dwa.
4. Usta ważna sprawa - raz, dwa, raz i dwa. Oddychamy, rozmawiamy - raz, dwa, raz i dwa.
Tematyka realizowana we Wrześniu:
1. Pierwszy raz w przedszkolu } 2 tyg.
2. Nadeszła jesień
3. Zwierzęta jesienią.

Zabawa „ Mam pacynkę”
Mam pacynkę bardzo ładną, zawsze jest wesoła,
komu oddam tę pacynkę, ten wejdzie do koła.
Może tobie, może tobie, może się zakręcę,
a pacynkę moją miłą, oddam w twoje ręce.
Piosenka „ W przedszkolu”
1. Powiedz Jasiu, powiedz Olu, jak wesoło, jak wesoło jest w przedszkolu.
Ref: Bo przedszkole uczy, bawi nas. Bo w przedszkolu miło płynie czas.
1. Pani patrzy na nas z boczku, jak stawiamy, jak stawiamy domki z klocków.
Piosenka „ Liście w parku”
1. W parku wszędzie liście, liście kolorowe. Spadają na trawę, spadają na głowę.
Ref: Szu, szu, szu, sza, sza, sza, wiatr nam śpiewa, wiatr nam gra. Szu, szu, szu, sza, sza, sza, wiatr
piosenkę dzieciom gra.
1. Zbiera je Anetka, zbiera Karolina. Nagle wiatr jesienny powiewać zaczyna.
2. Zatańczyły dzieci, wesoło się śmieją, świetna to zabawa z wiatrem i jesienią.
Wiersz
Idzie jeż, mały zwierz, może ciebie pokłóć też. Więc uważaj na jeżyka i go nigdy nie dotykaj.
Wiersz
Wiewióreczka ruda, oczkiem do nas mruga, damy jej żołędzie i orzeszki. Ma rude futerko, oczka jak
węgielki, a na uszkach śmieszne dwa pędzelki.

