Tematyka kompleksowa grupy IV
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.

„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.
W tym miesiącu dzieci poznaja litery: B, b; N, n oraz liczbę 10
Tematyka realizowana w Styczniu:
1.
2.
3.
4.

Witamy Nowy Rok.
Co można robić zimą?
Święto Babci i Dziadka.
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.
W tym miesiącu dzieci poznają literę: U, u ,S ,s oraz cyfry 8 , 9.

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, dzwońc

W tym miesiącu dzieci poznają literkę: U, u ,S ,s i cyfry 8 i 9.

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

„Jesienny Kujawiaczek” piosenka

1.Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze,
płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!
Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la, la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
2.Jesienny kujawiaczek
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.
Kujawiak, kujawiaczek…
3.Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.
Kujawiak, kujawiaczek…

„ I like”
I like apples
Apples are yummy
I don’t like bananas.
Bananas are yucky
I like water
water is yummy
I don’t like lemons
Lemons are yucky

W Listopadzie - piosenka
W listopadzie pada deszcz.
Wiatr po niebie goni chmury.
Opadają liście z drzew.
Dzień jesienny, czas ponury.
Chociaż trudno, chociaż źle.
I żołnierska, ciężka dola w taki dzień
żołnierze szli na bitewne, straszne pola.
Ref: W listopadzie, w listopadzie młodzi chłopcy nie czekali.
W listopadzie, w listopadzie młode serca Polsce dali.
Na więzienie nie przystali, na niewolę nie zgodzili.
W listopadzie, w listopadzie niepodległość wywalczyli.

„ Niepodległość” - piosenka
Niepodległość - trudne słowo

Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu?
Kto mi wytłumaczy?
Tak to słowo - bardzo ważne
Jeśli słuchać umiesz
To na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz
Ref: Uwięziony ptak nie śpiewa
Czasem ktoś Ci nie pozwoli cieszyć się swobodą
I zamieszka bez pytania w twoim kraju z tobą
Potem bardzo się panoszy, rządzi i wymaga
Wreszcie mówi, że tak lepiej, że tobie pomaga
Ref: Uwięziony ptak nie śpiewa
Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze
Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze
Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze
W tym miesiącu poznajemy litery: T, t; Y, y; D, d
oraz cyfry: 3 , 4 , 5

Tematyka realizowana w Październiku:

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

„ Jesienne drzewa” wiersz D. Kossakowskiej

Jesienne drzewa pięknie się ubrały,
czerwone czapki powyciągały
żółte szaliki i buty brązowe,
a rękawiczki na pewno też nowe.
Może brązowe, może czerwone,
a może jeszcze zielone.
Wiatr hula w liściach, szarpie i dmucha,
będzie z tych liści dla jeża poducha.
Będzie kołderka na długą zimę,
jeż w ciepłych liściach ma wesołą minę.

„ Hartuj ciało” - piosenka

W zdrowym ciele zdrowy duch.
a dla ducha dobry ruch.
Siła, sprawność i odwaga
nie przeszkadza lecz pomaga.
Życie. jak bieg z przeszkodami
trudne może być czasami.
Zatem raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery,
raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery.
Hartuj ciało, hartuj ducha, od podeszwy aż do ucha,
rower deska bieg na setkę,
ścieżka zdrowia, gra w kometkę.
Gdy rodzina się wygina,
to nie weźmie jej angina,
a jak dziadek nie da rady
niech wykona dwa przysiady.
Zatem raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery,
raz dwa i trzy i cztery wyłączamy komputery.
Hartuj ciało, hartuj ducha, od podeszwy aż do ucha,
rower deska bieg na setkę,
ścieżka zdrowia, gra w kometkę.
Gdy rodzina się wygina,
to nie weźmie jej angina,
a jak dziadek nie da rady
niech wykona dwa przysiady.

„WOOGIE – BOOGIE” - piosenka
1. Do przodu prawą rękę daj
do tyłu prawą rękę daj
do przodu prawą rękę daj i pomachaj nią
bo przy boogie woogie boogie trzeba zręcznie kręcić się
no i klaskać w dłonie swe raz dwa trzy
2. Do przodu lewą rękę daj
do tyłu lewą rękę daj
do przodu lewą ręke daj i pomachaj nią
bo przy boogie woogie boogie trzeba pokręcić się
no i klaskac trzeba raz dwa trzy
3. Do przodu prawą nogę daj
do tyłu prawą nogę daj
do przodu prawą nogę daj i pomachaj nią
bo przy boogie woogie boogie trzeba zręcznie kręcić się
no i klaskać w dłonie swe raz dwa trzy
4. Do przodu lewą nogę daj
do tyłu lewą nogę daj
do przodu lewą nogę daj i pomachaj nią
bo przy boogie woogie boogie trzeba zręcznie kręcić się

no i klaskać w dłonie swe raz dwa trzy
Song:
Nod your, nod your, no your head,
stamp your, stamp your, stamp your feet
cla your, clap your, clap your hands,
rub your, rub your, rub your tummy,
and now look at your back
W tym miesiącu poznajemy litery: A, a; I, i; E, e; M , m oraz cyfrę:2
Tematyka realizowana we Wrześniu:
1. W przedszkolu
2. Wspomnienia z wakacji
3. Jesteśmy bezpiecznie
4. Dbam o siebie i środowisko

„ Pamiątki z wakacji” - piosenka
Skąd te śmiechy, skąd te piski?
To plecaki i walizki.
Zgromadziły się na stacji,
bo już wracać czas z wakacji.
Były w górach i nad morzem,
żeglowały po jeziorze,
odwiedziły każdy kątek,
teraz wiozą moc pamiątek.
Ref.:
Muszelki, bursztyny, z kory łódeczki,
kamyki i szyszki, śmieszne kubeczki,
latawce bez sznurka, wędki składane,
koszulki ze zdjęciem, piłki dmuchane.
2. Wszyscy dobrze wiedzą o tym,
że najmilsze są powroty.
A radości więcej mamy,
gdy jedziemy z pamiątkami.
Położymy je w szufladach,
będą chętnie opowiadać.
O słoneczku, plaży, lesie,
Kiedy przyjdzie słotna jesień.
"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!
„If your happy” - song
If you're happy and you know it clap your hands
If you're happy and you know it clap your hands
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it clap your hands
If you're happy and you know it stop your feet
If you're happy and you know it stop your feet
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it stop your feet
If you're happy and you know it shout "Horray!"
If you're happy and you know it shout "Horray!"
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it shout "Horray!"
If you're happy and you know it do all three
If you're happy and you know it do all three
If you're happy and you know it and you really want to show it,
If you're happy and you know it do all three!
W tym miesiącu poznajemy litery: O, o oraz cyfry : 0, 1

