Tematyka kompleksowa grupy III
Tematyka realizowana w Czerwcu:
,,Co piszczy w trawie''
2. ,,Czym podróżujemy?''
3. ,,Niech żyją wakacje''
4. ,,Witamy lato''
Wiersz ,,Wiosna na łące''
Gdy słoneczko zaświeciło,
To biedronki obudziło.
Witaj wiosno, hejże, ha!
Zatańcz z nami raz i dwa.
Lećmy razem - zawołały..
I na łączkę poleciały.
Witaj łączko, hejże, ha!
zatańcz z nami raz i dwa.
A na łączce kwiatów tyle
Że zleciały się motyle.
Hej motylku, hejże, ha!
Zatańcz z nami raz i dwa.
I owady brzęczą też,
Bo to wiosna przecież jest.
Hej wiosenko, hejże, ha !
Zatańcz z nami raz i dwa.

Piosenka ,,Kwiatowa Wróżka''
Co to za ogrodnik posiał kwiatów tyle:
Stokrotki, kaczeńce, maki i żonkile?
To wiosna, to wiosna, zielona wiosna.
Razem z deszczem, ciepłym deszczem
Kwiaty nam przyniosła.
Spytaj więc bociana i spytaj skowronka:
Kto te kwiaty kolorowe posadził na łąkach?
A może to wróżka co wszystko czaruje,
Drzewa, łąki i ogrody kwiatami maluje.
To wiosna, to wiosna, zielona wiosna
Razem z deszczem ciepłym deszczem
Kwiaty nam przyniosła.
Wiersz ,, Wakacyjne przygody'' D. Kossakowskiej
Chcę biegać po plaży i kąpać się w wodzie.

I chcę ciągle marzyć o wielkiej przygodzie.
Chcę łapać motyle oraz zbierać kwiaty.
To jest też zadanie dla mamy i taty.
Wakacyjna pora, przygód będzie wiele.
Będą się bawić wszyscy przyjaciele.
Bezpiecznie nad wodą, bezpiecznie w górach,
Biegamy po plaży, bujamy w chmurach.

Tematyka realizowana w Maju:
1.Polska moja Ojczyzna
2.Dzielni strażacy
3.Moja rodzina
4.Dzień Dziecka
Wiersz pt. „Moja Mama”

Doroty Kossakowskiej.

Uśmiech mojej mamy najpiękniejszy w świecie,
drugiej takiej samej nigdzie nie znajdziecie.
Moja mama lubi skakać przez kałuże,
kiedy z nieba lecą krople deszczu duże.
Moja mama lubi, rano kiedy wstanie,
zrobić swoim dzieciom przepyszne śniadanie.
Moja lubi śpiewać różne kołysanki,
a gwiazdach na niebie i o kocie Hanki.
A moja mamusia jest bardzo kochana,
przytula mnie czule wieczorem i z rana.
Wszystkie nasze mamy mocno nas kochają,
uśmiech, czułe serce dla swych dzieci mają.
Więc my dzisiaj razem życzenia składamy,
niechaj w zdrowiu, szczęściu żyją nasze mamy.
Piosenka pt. „Mamo”
Chcę całować twe policzki mamo miła.
Pragnę twego ciepła, chcę byś mnie tuliła.
Jesteś taka delikatna, jak płomień świecy
i tak bliska memu sercu jak nikt na świecie.
W oknie światło, gdy w pokoju ze mną jesteś.
W duszy światło, gdy się grzeję twoim ciepłem.
Bardzo tego pragnę, abyś wciąż zdrowa była,
bo ja bardzo ciebie kocham mamusiu miła.
Mamo, mamo, mamo, mamo,
Mamo, mamo, mamo, mamo, mamo
Mamo.

Chcę całować twe policzki mamo miła.
Pragnę twego ciepła, chcę byś mnie tuliła.

Jesteś taka delikatna, jak płomień świecy
i tak bliska memu sercu jak nikt na świecie.

Piosenka pt.: „Kocham cię tato”
O jak ja się cieszę, (bis)
kiedy już od rana, (bis)
weźmie mnie mój tato (bis)
na swoje kolana.(bis)
Ref.: Czy to jesień, zima,
wiosna albo lato,
bardzo Ciebie
kocham tato. (bis)
Dużo od tatusia (bis)
ja się znowu dowiem (bis)
i jak on ciekawie, (bis)
wszystko mi opowie. (bis)
Wiersz pt. „Mojemu Tacie” Anny Surowiec.
Tata – to jest gość!
To jest taki mądry ktoś,
kto codziennie o mnie dba
i ze wszystkim radę da!
Kiedy trzeba – kran naprawi,
by prąd płynął – także sprawi,
chętnie ze mną w piłkę gra
bo talentów wiele ma.
Tata wzorem dla mnie jest,
naśladuję każdy jego gest,
kocham go mym sercem całym
bo jest tatą doskonałym!
Tematyka realizowana w Kwietniu:
1. W wiejskiej zagrodzie.
2. Wielkanoc
3. Ziemię mamy tylko jedną.
4. Gdzie mieszkam?

Wiersz ,, Wielkanoc" - D. Kossakowskiej
Na stole wielkanocnym jest bardzo kolorowo.
Kolorowo i smacznie i oczywiście bardzo zdrowo.
Mama upiekła mazurki, ciocia babkę zrobiła.
A Hania ze swoją siostrą baranka postawiła.
Baranek z cukru stoi pośród owsa młodego

Na stole się znalazło coś jeszcze bardzo pięknego.
Pisanki kolorowe zrobione przez rodzinę,
Mama, tata i babcia robili je przez godzinę.
Ala i siostra Hania też dzielnie pomagały.
Przygotowane pisanki w koszyczku układały.
Siedzi na nich kurczaczek, wygląda jak żółta kulka.
Jak promień słońca ciepłego, który się zakradł z podwórka.
Za chwilę mama przyniesie żurek z kiełbasą, sałatki.
Oraz roladę z szynki - ulubioną potrawę Beatki.
Wszyscy podzielą się święconką i złożą sobie życzenia.
Tradycja wielkanocna od wielu lat się nie zmienia.
,,Jestem Polakiem'' - piosenka
Ja jestem Polką a Ty Polakiem.
Polska jest moją ojczyzną.
Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk,
nad Wisłą rzeką błękitną.
REF. Mieszkamy w pięknym kraju Polsce,
a Polska leży w Europie.
więc obok flagi biało - czerwonej
flaga niebieska w gwiazdki złote
Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,
wspólnocie przyjacielskich krajów.
gdzie wszyscy sobie pomagają,
zawsze wzajemnie się wspierają.
Zwiedzamy Polskę i inne kraje
Jak żyje się we wspólnocie?
W zgodzie, jedności - na pewno bezpieczniej,
i lepiej, łatwiej, owocniej.
REF. Mieszkamy w pięknym kraju Polsce...
,,Dziadek Władek'' - piosenka
Dziadek Władek farmę miał ija, ija o,
na niej świnki hodował ija, ija o.
Świnki: chrum, chrum, chrum, chrum, chrum ,chrum, chrum.
Owce: be ,be ,be, be ,be ,be, be,
Kozy: me, me, me, me, me, me, me, me.
Kury: ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko.
Dziadek Władek farmę miał ija, ija,o.
Tematyka realizowana w Marcu:
1.Marcowa pogoda
2.Witamy wiosnę
3.Powroty ptaków
4. Książka moim przyjacielem
„Marcowa pogoda” Bożeny Borowik.

Słońce coraz mocniej grzeje,
topi sople i bałwanka.
Marzec sypnął garścią śniegu,
deszczyk zmoczył mi ubranko.
Niebo teraz jest błękitne,
trochę też różowe.
Szare chmury wiatr przegania,
mkną nad moją głową.
Piosenka pt. „Słoneczko złote”.
Słoneczko złote mocno świeć
bo wtedy żyć przyjemniej jest,
promyczkami gilgasz mnie,
to ja cichutko śmieję się hi, hi.
Gdy drugiej półkuli ciepełko chcesz dać,
a u nas jest ciemno i pora już spać,
to wtedy mam sny,
a w snach zawsze ty, słoneczko.
Słoneczko złote mocno świeć,
bo wtedy żyć przyjemniej jest,
gdy promyczkami gilgasz mnie,
to ja cichutko śmieję się hi, hi.
Wiersz pt. „Wiosna”
Wiosna przyszła do nas dziś z rana,
w zieleń trawy soczystej ubrana.
Przebiśniegi już kwitną w ogrodzie,
zawdzięczają to pięknej pogodzie.
Słońce świeci, krokusy ogrzewa
i zielenią się wszystkie drzewa.
Ptaki chcą już gniazda budować,
by pisklęta swoje wychować.
Deszcz wiosenny cicho coś śpiewa,
a słuchają go kwiaty i drzewa.

Tematyka realizowana w Lutym:
1.W krainie śniegu i lodu.
2. Zwierzęta egzotyczne.
3. Zwierzęta hodowane w domu.
4. W kosmosie.
,,Domowi przyjaciele'' - wiersz D. Kossakowskiej
Staś ma super przyjaciela,
Na spacery go zabiera.

I do parku i do lasu,
Ma dla pieska dużo czasu.
Lubi gonić, podskakiwać
I przeszkody pokonywać.
Kot - to pupil małej Zosi,
Mruczy, miauczy i jeść prosi.
Lubi spać całymi dniami,
I na spacer iść czasami.
Gonić ptaki oraz myszki,
I jeść pokarm z żółtej miski.
Kasia siostra Klementyny,
Ma w swym domu dwie rodziny.
Rybki oraz trzy chomiki,
Które tańczą w rytm muzyki.
Kasia dba o swe zwierzęta,
O karmieniu ich pamięta.
,,Słoneczko złote'' - piosenka
Słoneczko złote mocno świeć
bo wtedy żyć przyjemniej jest,
Gdy promyczkami gilgasz mnie,
To ja cichutko śmieję się.
Gdy drugiej półkuli ciepełko chcesz dać,
A u nas jest ciemno i pora już spać,
To wtedy mam sny, a w snach zawsze Ty, słoneczko.
Słoneczko złote mocno świeć,
Bo wtedy żyć przyjemniej jest.
Gdy....
,,Dżungla'' - piosenka
Dżungla, dżungla taka wielka dżungla,
Poplątane zwoje dzikich lian.
Mieszka sobie w bambusowej chatce,
Ambo Sambo wielkiej dżungli pan.
REF. Strusie mu się w pas kłaniają
Małpy na gitarach grają.
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam.
Ambo Sambo
doskonale znam go.
Węża się nie boi ani lwa,
Dla swych dzikich ulubieńców,
Zawsze coś smacznego w dłoni ma.
REF......

Tematyka realizowana w Styczniu:
1.DBAMY O PTAKI I ZWIERZĘTA
2.ZABAWY NA ŚNIEGU
3. DZIEŃ BABCI I DZIADKA
4.ZABAWA KARNAWAŁOWA
WIERSZ „ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA”
Babciu droga babciu miła,
byś nam zawsze zdrowa była
szczęściem wokół promieniała
i wiele radości w życiu swym miała.
Dziadku nasz kochany babci przypisany,
Pamiętaj o wnukach bo my Cię kochamy.
Serdeczne uściski Tobie przesyłamy,
Życząc zdrowia i radości 100 lat zaśpiewamy!
Słuchanie piosenki pt. „Babcia i Dziadek”.
Babuniu, babuniu, babciu ma.
Proszę Cię, ugotuj mi pierogi dwa.
Najlepiej z malinami,
a może z jagodami,
ugotuj mi pierogi dwa.
Babuniu, babuniu, babciu ma.
Proszę Cię, ugotuj mi pierogi dwa.
Z twarogiem i szpinakiem,
bo bardzo lubię takie,
ugotuj mi pierogi dwa.
Dziaduniu, dziaduniu, dziadku mój
proszę cię, ty pożycz mi samochód swój.
Pojadę do Warszawy załatwiać ważne sprawy,
ty pożycz mi samochód swój.
Dziaduniu, dziaduniu, dziadku mój.
Proszę cię, ty pożycz mi samochód swój.
Pojadę do Krakowa by smoka pocałować,
ty pożycz mi samochód swój.
Tematyka realizowana w Grudniu:
1. Piszemy listy
2. Czekamy na Mikołaja
3. Nadchodzi zima
4. Święta tuż, tuż
5. Witamy Nowy Rok

,,ZIMA'' wiersz

Mroźna zimo, piękna zimo,
czy już zawsze będziesz z nami?
Daj nam śniegu, trochę lodu,
grudniowego garstkę chłodu.
Chcemy jeździć na saneczkach
i na nartach po góreczkach.
Chcemy lepić dziś bałwana,
śniegowego super pana.
Śnieżek będzie i lód też,
to jest zima przecież wiesz.
Będę z wami aż do wiosny,
zanim spadnie śnieżek z sosny.
,,Gdy Święta są'' - piosenka
ref. Gdy Święta są
dzwoneczki brzmią
Choinki jasny blask,
do siebie woła nas.
Stań bliżej tu, stań bliżej tu.
Samotny człowiek jest smutny czasami,
a ludziom jest dobrze , gdy nie są sami (bis)
ref. Gdy Święta są...
Kraj cały jest biały, wszyscy marzniemy.
Przyjdź do nas to razem się ogrzejemy.
ref .Gdy Święta są...
Gdy dzwony dzwonią to dźwięk niosą pola,
Dwanaście potraw na wieczerzę woła. (bis)
,,Mikołaj'' - piosenka
Z okieneczka zerka na nas
Pan Mikołaj stary.
Nosi czapkę, długą brodę
oraz okulary.
On zakłada ciepłe buty,
aby w świat wyruszyć
Ma prezenty na swych plecach,
wór jest bardzo duży.
A na niebie hen wysoko
gwiazdki jasno świecą,
By mógł paczki z prezentami
zanieść małym dzieciom.

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

„Przygotowania zwierząt do zimy”
„Szaruga jesienna”
„W poszukiwaniu zdrowia”
„Przyjaciele misia Normana”

„Spacer jeża” – śpiew piosenki Anny Zabielskiej.
Poszedł jeżyk na spacerek,
na słoneczko i wiaterek
By zobaczyć co tam w lesie
jesień w koszu mu przyniesie.
Tak, tak, jeżu nasz,
jakie dary w koszu masz.
Idzie jeżyk wąską dróżką,
przytupuje jedną nóżką.
Dużo darów w koszu ma
Zaraz wszystkie dzieciom da.
Tak, tak, jeżu nasz,
jakie dary w koszu masz.
Przyszedł jeżyk do przedszkola
I rozgląda się dokoła.
My się z jeżem pobawimy
i wesoło zatańczymy.
Tak, tak, jeżu nasz,
zatańcz z nami chociaż raz.
Słuchanie wiersza pt. „Deszczowa muzyka” A. Bayer.
Deszcz płynie po kominie,
staccato bębni w dach,
deszczowe brzmi pianino,
w duecie z rynną gra.

I chociaż kapie woda,
i chociaż szaro jest,
to lubię kiedy dzwoni
o szyby mokry deszcz.

Bo lubię, gdy na dworze
wciąż strugi deszczu płyną,
na moim parapecie
deszczowe gra pianino.

I lubię, kiedy krople
rytmicznie na trzy pa
skaczą po kałużach,
do taktu gwiżdże wiatr.

Symfonia to nieduża,
niemała, lecz w sam raz,
deszcz skacze po kałużach,
staccato bębni w dach.

Piosenka pt. „Deszcz” Marii Zofii Tomaszewskiej.
Słońce nam świeciło,
piękny to był dzień.
Chmurka nadleciała
i grzmot huknął gdzieś.
Wzięłam parasolkę i kalosze też
i wybiegłam na ten deszcz.
Słońce nam świeciło,
piękny to był dzień.
Chmurka nadleciała
i grzmot huknął gdzieś.
Wziąłem parasolkę i kalosze też
i wybiegłem na ten deszcz.
Deszczyk kapie równiusieńko kap, kap, kap
idę cicho cichuteńko tap, tap, tap
chociaż jestem taka duża hop, hop, hop
lubię biegać po kałużach
chlap, chlap, chlap
Deszczyk kapie równiusieńko kap, kap, kap
idę cicho cichuteńko tap, tap, tap
chociaż jestem taki duży hop, hop, hop
lubię biegać po kałużach
chlap, chlap, chlap

Tematyka kompleksowa realizowana w Październiku:
1. W ogrodzie warzywnym
2. Jesień w parku
3. Jesień w lesie
4. Przygotowania ludzi do zimy.

,,Jesień'' - wiersz D. Kossakowskiej

Już się jesień rozpoczyna,
Cicho szumią leśne drzewa,
Wśród gałęzi rozłożystych,
Mały ptaszek śpiewa.
Ciemne chmury mkną po niebie,
krople deszczu już spadają.
A w kałużach ,jak w lusterkach, tam się wrony przeglądają.
Słońce znika za chmurami, Mgła suche trawy przykrywa.
Z drzew spadają owoce, W spiżarni warzyw przybywa.
Wiatr wygrywa nam piosenki,
Czasem gwiżdże, czasem śpiewa.
Do melodii wietrzykowej,
Liście już spadają z drzewa.

,,Urodziny marchewki'' - piosenka
Na marchewki urodziny wszystkie zeszły się jarzyny.
A marchewka gości wita i o zdrowie grzecznie pyta.
Kartofelek podskakuje, burak z rzepką już tańcuje.
Pan kalafior z krótką nóżką biegnie szybko za pietruszką.
Kalarepka w kącie siadła, ze zmartwienia aż pobladła.
Tak się martwi, płacze szczerze, nikt do tańca jej nie bierze.
Wtem pomidor nagle wpada, kalarepce ukłon składa.
Moja droga kalarepko, tańczże ze mną krzepko
Wszystkie pary jarzynowe już do tańca są gotowe
Gra muzyka to, poleczka wszyscy tańczą już w kółeczkach.

,,Kiszenie kapusty'' - piosenka

Oberwiemy stare liście/2razy
REF. Wy koledzy nie ziewajcie,
Lecz nam szybko pomagajcie.
Poszatkujemy kapustę/2razy
REF.....
Posolimy tę kapustę/2razy
REF...
Ugnieciemy tę kapustę/2razy
REF...
Teraz zjemy tę kapustę/2razy
REF. Już koledzy nie ziewają,
Razem z nami zajadają,

Tematyka realizowana we Wrześniu:
1. Poznajemy sie nawzajem
2. Nasze przedszkole
3. Ruch drogowy
4. Jesień daje nam owoce

Wiersz Anny Zabielskiej pt. „Nasza sala”
Nasza sala jest wspaniała,
a w niej wszystko dobrze działa.
Zabaweczki ustawione
na swe miejsca wyznaczone.
Nawet pokój jest dla lalek,
gdzie mebelki stoją małe.
Wszystkie lalki siedzą w rządku,
miś pilnuje tu porządku.
My też swoje miejsce mamy
i je szybko rozpoznamy.
– Wiecie jak?
– Tak!
Każdy z nas ma swój znak.
wiersz pt. „Kolorowe klocki”
Kolorowe klocki,
Jaś dostał od mamy.
My wszystkie kolory
doskonale znamy.
Zielony – jak wiosenna trawa.
Brązowy – jak poranna kawa.
Niebieski – jak kwiaty na łące.
I żółty – zupełnie jak słońce.
Z kolorowych klocków,
Jaś zbudował domy.
I z tego wysiłku,
sam stał się czerwony.
Piosenka pt. „Miś Norman”
/Ref. (x2): Norman, Norman,
to przyjaciel nasz.
Razem z nami
miło spędza czas.
Kiedy jest nam bardzo źle,
misio wciąż uśmiecha się.
Tym pocieszyć umie nas,
rozweseli każdą twarz.
Ref. (x2): Norman, Norman
to przyjaciel nasz...
Mówi do nas mały miś:
„zawsze trzeba grzecznym być”.
Wzorem nam jest, dużo wie
i uwielbia tulić się.
Ref. (x2): Norman, Norman
to przyjaciel nasz...
On zasady wszystkie zna
i przestrzega ich co dnia.

„Piątkę” z misiem przybijamy,
wspólnie zasad przestrzegamy.

