
Tematyka jaką będziemy przerabiać do końca stycznia i w lutym.

Zimowe mistrzostwa sportowe     24 - 28 I 2022r.       

Zimowe sporty

sł. Urszula Piotrkowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

– Sport to zdrowie! – woła zima.      Dzieci łączą dłonie, robiąc z nich megafon.

Nic nas w domu nie zatrzyma.         Biegną w miejscu.

Choć mróz szczypie, aj, aj, aj,         Lekko szczypią się palcami obu dłoni w 
policzki.

nura w zaspę śniegu daj!                 x2 Wykonują rękami ruch pływania żabką.

Gdy na stoku szlak przetarty,          Obiema rękami rysują w powietrzu tor, z 
dołu do góry.

trzeba wybrać się na narty.              Naśladując poruszanie się na nartach, 
suwają nogami po podłodze.

I szusować, szu, szu, szu,               jw. tylko szybciej.

nawet jeśli braknie tchu.               x2 jw. tylko jeszcze szybciej.

Wzywa tafla lodowiska,                Obiema stopami udają ślizganie się po lodzie.

w piruecie łyżwa błyska.               Robią obrót wokół własnej osi z rękami w 
górze i złączonymi palcami obu dłoni.

Skok z obrotem: hop, la, la,           Podskakują.

i w hokeja jeszcze gra.                    x2 Udają, że trzymają kij hokejowy, i 
uderzają nim w krążek.

A na sankach saneczkarze              Dobierają się w pary.

jadą sami albo w parze,                  Siadają jeden za drugim.



pokrzykują, hej, hej, hej,                Przemieszczają się razem po sali.

a ty, zimny wietrze, wiej!               x2 Unoszą ręce do góry i nimi poruszają.

 W dawnych czasach   31 I - 4 II 2022r. 

Dinozaury

Aleksandra Wojtyła

Dinozaury to takie stworzenia,

których już od dawna na świecie nie ma.

Niektóre były duże, wielkości wieżowca,

a inne małe, na przykład jak owca.

Drapieżny tyranozaur był groźny szalenie,

jego się bało każde stworzenie.

Jak szedł, to wokół ziemia drżała,

siał pośród zwierząt strachu bez mała.

Największe były brontozaury chyba,

ich szyje sięgały prawie do nieba.

Skubały listki z koron drzew,

smakował im także mały krzew. (…)

Dinozaury wyginęły miliony lat temu

i do dzisiaj nie wiemy czemu.

Krążą na ten temat różne spekulacje

i do końca nie wiadomo, kto ma rację.



Bale w karnawale         7 -  11 II 2022r.

Przedszkolna samba

sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

Brazylijska dżungla, tropikalny gąszcz,

płynie Amazonka, a w niej wielki wąż.

Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.

Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.: Tańczmy sambę wszyscy razem w kole,

brazylijską sambę tańczy całe przedszkole. x2

Brazylijska dżungla, tropikalny las.

Brazylijska samba niech rozgrzewa nas.

Tańczy kondor z anakondą, prosi ara jaguara.

Tylko lama tańczy sama, z kuguarem zła to para.

Ref.: Tańczmy sambę wszyscy…

Ferie zimowe   14 - 25 II 2022r.                                                          

Tym, którzy mają szansę i okazję na wyjazd, życzymy udanych           
i śnieżnych ferii                                                                                    
Pełnych wrażeń i wspaniałej zabawy z najbliższymi. 


