Tematyka kompleksowa grupy II
CZERWIEC

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

Lato- czas zabawy.
Kolorowe lato.
Żegnamy przedszkole.
Do widzenia!

WIERSZ
„Czerwiec”
Bardzo lubię czerwiec,
A najbardziej za to,
Że to właśnie w czerwcu
Zaczyna się lato.
I nikt nie narzeka,
Że brzydka pogoda.
I pachną truskawki,
I można zjeść loda.
Lubię go za słońce,
Które jasno świeci.
I za to, że w czerwcu
Święto mają dzieci.
PIOSENKA
„Dźwięki lata”
sł. Urszula Kamińska, muz. Jędrzej Rochecki
I Przeszła wiosna i lato nadchodzi.
Już na łące szumi ciepły wiatr.
Pszczół i bąków chór słyszy tu co dzień
każdy motyl, co siada na kwiat.
Ref.: Gdy wesołe zaświeci słońce,
to się zaczną koncerty na łące.
Bzy, bzy, kum, kum,
cyk, cyk, kle, kle!
Każdy lato wita, jak chce!
II Przyleciały z Afryki bociany.
Jak wesoło klekoczą wśród traw
Żaby głośno kumkają nocami.
Chcesz posłuchać, to biegnij nad staw.
Ref.: Gdy wesołe zaświeci słońce…

W trawie konik polny wciąż cyka,
myszka piszczy zabawnie: pi, pi.
I słowika radosną pieśń słychać.
Zaśpiewajmy o łące i my!
Teamtyka realizowana w Maju:
1.Książka - mój przyjaciel.
2.Bajki, baśnie, legendy.
3.Rodzina razem się trzyma.
4.Ja i moi bliscy.
„Pszczółki” - piosenka
Promień słońca budzi mnie,
potem w rosie kąpię się.
Wkładam piękny strój w paseczki,
idealny dla pszczółeczki.
Ref.: Bzy, bzy, bzy rozlega się.
Skrzydełka niosą mnie. (x2)
Pszczółkę radość wręcz rozpiera,
kiedy z kwiatków nektar zbiera.
Będzie z niego pyszny miód,
nie na darmo był ten trud.
Ref.: Bzy, bzy, bzy rozlega się.
Skrzydełka niosą mnie. (x2)
Choć pszczółeczki małe są,
wszystkim piękny uśmiech ślą.
Przez dzień cały się krzątają,
tę piosenkę wam śpiewają.
Ref.: Bzy, bzy, bzy rozlega się.
Skrzydełka niosą mnie. (x2)
„Co się liczy naprawdę” - wiersz
Co się naprawdę liczy na świecie?
Zaraz wam powiem, może nie wiecie . . .
Lubię mieć suknie, co dodają uroku,
lecz jest ważniejsze mieć mamę przy boku.
Uwielbiam desery z cukrową watą,
lecz lepiej mi puszczać latawce z tatą.
Chciałabym misia i nową lalkę,
lecz lepiej z bratem naprawić koparkę.

Gdyby nie mama tata i brat,
to smutny byłby mój mały świat.
Po co mi suknie, desery i lale,
jeśli nie miałabym bliskich wcale?
Nie mogłabym tulić mamusi z rana
i nie miałby kto wziąć mnie na barana.
A z bratem, choć czasem bywają niezgody,
to razem mamy najlepsze przygody!
Co się naprawdę liczy na świecie?
Zaraz wam powiem, choć pewnie wiecie.
Na świecie ważnych jest rzeczy wiele,
lecz to rodzina jest na ich czele.
Tematyka realizowana w Kwietniu:
1.Święta, święta, biją dzwony.
2.Wielkanoc
3. Z kulturą za pan brat.
4. Jestem kulturalny.
„Piosenka wielkanocna”
Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach każdy zając pamięta.
Do koszyczka zapakuje słodycze
i na święta ci przyniesie moc życzeń.
Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach i kurczątko pamięta.
W żółte piórka się ubierze, wesołe
wśród pisanek będzie biegać po stole.
Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach nasz baranek pamięta.
Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący,
będzie dzwonił, będzie skakał po łące.
Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach każde dziecko pamięta.
Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki,
zrobi na pisankach śliczne obrazki.
Tematyka realizowana w Marcu:
1.Mali odkrywcy.
2.Tajemnice świata.
3.Nadchodzi wiosna.

4.Wiosna tuż - tuż.
„W marcu” - wiersz
Raz śnieg pada,
A raz deszczyk.
Na jeziorze
Lód już trzeszczy.
Błękit nieba
Lśni w kałuży,
Bałwan w słońcu
Oczy mruży:
- Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
- To nie dzwonek,
To skowronek!
„Zielone ufoludki” - piosenka
Mój brat ciągle czyta o kosmitach,
gwiazdach, planetach i orbitach.
O niczym innym nie chce słyszeć,
nawet do UFO listy pisze.
Wreszcie zasłużył na nagrodę
i latający ujrzał spodek.
Bo wylądował dziś w ogródku
pojazd zielonych ufoludków.
Ref.: Zielone włosy, zielone butki,
całe zielone są ufoludki. (x2)
Kot na ich widok zaraz zmyka,
dziwnego boi się ludzika.
Pies szybko przykrył nos ogonem,
Może to gryzie, to zielone?

A czym się żywi śmieszny tworek?
Czy zjedzą z nami podwieczorek?
Kompot dostały, tort dostały,
zjadły, wypiły i odleciały.
Ref.: Zielone włosy, zielone butki,
całe zielone są ufoludki. (x2)

Tematyka realizowana w Lutym:

1.
2.
3.
4.

Siły przyrody.
Cztery żywioły.
Wielka wyprawa.
Nasze podróże.

wiersz
"Dzikich zwierząt zwyczaje" Marlena Szeląg
Odległe miejsca, dalekie kraje,
skrywają dzikich zwierząt zwyczaje.
Małpy po drzewach wesoło skaczą,
z wysoka węża pewnie zobaczą.
Lew mocno podrapie pazurami,
teraz ugania się za zebrami.
Słonie są duże, dudni aż ziemia,
gdy drogą idą te oto stworzenia.
Żyrafa z drzewa liście smakuje,
a tygrys w słońcu się wyleguje.
Odległe miejsca, dalekie kraje,
skrywają dzikich zwierząt zwyczaje.

Piosenka
Płyną statki z bananami w siną dal
ła-bi-du daj daj, ła-bi-du daj.
A każdy ładowacz śpiewa tak, ła-bi-du daj daj, ła-bi-du daj.
Podaj, podaj, podaj mi podaj bananów kosz.
Podaj, podaj, podaj mi podaj bananów kosz.

Piosenka
Żywioły
Ogień płonie, kiedy pali się ognisko.
Daje światło i ciepło, jak wiesz.
Ugotować na nim możesz sobie wszystko.
Lecz uważaj, bo oparzyć może też.
Ref.:Ogień, woda, powietrze i ziemia.
Moc żywiołów zrozumieć już czas.
Bo te wielkie siły przyrody
rządzą światem, co jest wokół nas! (x2)
Woda szumi w morzu, rzece oraz kranie.
Każdy musi ją pić, żeby żyć.
Takie miłe jest pływanie i pluskanie.
Lecz gdy hula, to i powódź może być.
Ref.:Ogień, woda, powietrze i ziemia…
Choć powietrza nie widzimy, jest tu stale.

To nim właśnie oddychamy cały czas.
Jest nim wiatr, co pędzi dalej wciąż i dalej.
I wichura, co przewrócić może nas.
Ref.:Ogień, woda, powietrze i ziemia...
Ziemia to jest taki dom dla wszystkich ludzi.
Swoich bogactw nam daje dużo tak.
Ona karmi nas i chroni, aż dziw budzi.
Lecz wulkany też ma groźne, i to jak.

Tematyka realizowana w Styczniu:
1.Płynie czas.
2.Młodsi i starsi.
3.Sport to zdrowie.
4.Dbam o zdrowie.
„Serce dla babci i dziadka” - wiersz
Choć małe jeszcze serduszko moje,
to pełne miłości do dziadziusia.
W nim także miejsce jest babciu twoje,
bo kocha Was przecież najmocniej wnusia.
Babciu i dziadku, najlepsi na świecie,
laurki ode mnie dziś dostaniecie!
A w tych laurkach z serca życzenia:
zdrowia, szczęścia i zadowolenia!

„Dziadku nasz kochany” - piosenka
Dziś mamy Dzień Dziadka,
wspaniała to gratka
dla wszystkich dzieciaków,
dziewczynek, chłopaków.
Ref.: Dziadku, dziadku, dziadku!
Dziadku nasz kochany!
Tyle pięknych kwiatów,
dzisiaj Tobie damy!
Dla łysych, wąsatych,
dla chudych, brzuchatych,
dla wszystkich dziadziusiów
buziaki od wnusiów!
Ref.: Dziadku...

Tematyka realizowana w Grudniu:
1. Nadchodzi zima.

2. Coraz zimniej.
3. Świąteczne przygotowania.
4. Wesołych Świąt!- 2 tygodnie.
Piosenka:
GWIAZDKA (muz. i sł. K. Przybylska)
1. Świeci gwiazdka jedna, druga
główką kręci oczkiem mruga.
Wszystkie gwiazdki zaświeciły,
wszystkie razem zatańczyły.
2. Chodź gwiazdeczko, chodź gwiazdeczko,
zabawimy się w kółeczko.
Chodź gwiazdeczko , chodź gwiazdeczko,
zabawimy się w kółeczko.
3. Krążą w kółko gwiazdki obie,
czasem nóżką tupną sobie.
Czasem główką pokiwają
i mrugają, wciąż mrugają.

Wiersz: ŚWIĘTY MIKOŁAJ
6 grudnia jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
Dla Asi ma piłkę, dla Bartka sanki
i figurówki dla Zuzanki.
Dla Krzysia ma czapkę i rękawiczki,
bliźniaczkom z maluchów da dwa szaliczki.
Jasiowi puzzle, drewniane klocki,
Mateuszowi wóz strażacki.
A dla Jędrusia z Zakopanego
ma narty i piękne klocki lego.
Tematyka reralizowana w Listopadzie:
1.Nasz mała ojczyzna.
2.Mój dom - Polska.
3.Moje hobby.
4.Ulubione zajęcia.
„Znak” - wiersz
Czy ty wiesz, jaki to znak:
w czerwonym polu
biały ptak?
- Wiem odpowiedział Jędrek mały to jest znak Polski:
Orzeł Biały.

„Mały Polak, przedszkolak”- piosenka

Polska moim domem, domem jest.
Biały orzeł godłem, godłem jej.
Ref.:
A ja jestem przedszkolak,
mały Polak, przedszkolak. (x2)
Polska moim domem, domem jest.
Biel i czerwień flaga, flaga ma.
Ref.:
A ja jestem . . .
Polska moim domem, domem jest.
Tutaj moi bliscy, bliscy są.
Ref.:
A ja jestem . . .
Polska moim domem, domem jest,
który w sercu zawsze, zawsze mam.
Ref.:
A ja jestem . . .
Tematyka kompleksowa realizowana w Październiku:
1.
2.
3.
4.

Idzie jesień przez świat.
Jesienna przyroda.
Koszyk Pani Jesieni.
Skarby Jesieni.

Piosenka „Toczą się kasztanki trzy”
Toczą się kasztanki trzy,
hop, la, la.
Dwa wesołe, jeden zły,
hop, la, la.
To dlatgo złoszczę się,
hop, la, la.
Bo nikt nie chce zabrać mnie,
hop, la, la.
Woła Ola, woła Jaś,
hop la, la.
Już kasztanku, jesteś nasz,
hop, la, la.
Śmieje się kasztanek w głos,
hop, la, la.
Z nim kasztanków cały stos,

hop, la, la.
„Owocowe drzewa”
Marlena Szeląg
Na jabłonce się rumieni
czerwone jabłuszko.
A tam dalej wśród zieleni...
Nie! Nie spadaj gruszko!
A na śliwie, czy widzicie?
Śliwki w słońcu dojrzwają!
Jesień przez sad cicho idzie,
drzewa przd nią się klaniają.

Tematyka realizowana we Wrześniu :
1.W przedszkolu.
2.Nasze przedszkole.
3.Jestem bezpieczny.
4.Pomocna dłoń.
„Naprawimy misia” - wiersz
- Kto misiowi
urwał ucho?
No, kto? - pytam.
Cicho, głucho...
Nikt się jakoś
nie przyznaje.
Może jechał
miś tramwajem.
Może upadł,
biegnąc z górki?
Może go
dziobały kurki?
Może Azor
go tarmosił,
urwał ucho,
nie przeprosił?
Igła, nitka,
rączek para.
Naprawimy
szkodę zaraz!
O, już sterczą
uszka oba.
Teraz nam się
miś podoba!
„Planeta dzieci” - piosenka
Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!

Na planecie dzieci serdecznie witamy!
Kocham, lubię, szanuję,
mówię „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”,
„dzień dobry” i „do widzenia” magicznymi słowami świat zmieniam!
Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto śniadanie grzeczne zjadł? Klask, klask!
Na pytania odpowiadał? Klask, klask!
Kto posegregował śmieci? Klask, klask!
Ten jest przyjacielem dzieci!
Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,
lubię wiedzieć, co piszczy w trawie.
Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę,
zmienić świat na lepsze dziś mogę!

Ref.: Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?
Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!
Kto dziś rano nie grymasił? Hop, hop!
Kto, wychodząc, światło gasił? Hop, hop!
Kto się dzielił zabawkami? Hop, hop!
Ten niech zawsze będzie z nami.

