
Grupa V 

Miesiąc : listopad

Piosenki 

1. „Jestem sobie przedszkolaczek”  2. „Poszła Ola na spacerek”

Poszła Ola na spacerek

Jestem sobie przedszkolaczek, na słoneczko, na wiaterek.
nie grymaszę i nie płaczę, A tu lecą jej na głowę
na bębenku marsza gram, liście złote i brązowe
ram tam tam, ram tam tam.

Mamy tu zabawek wiele, Myśli Ola, liści tyle
razem bawić się weselej, zrobię bukiet z nich za chwilę 
bo kolegów dobrych mam,
ram tam tam, ram tam tam La, la, la…….

Mamy klocki, kredki, farby, La, la, la…….
to są nasze wspólne skarby,
bardzo dobrze tutaj nam,
ram tam tam, ram tam tam.

Kto jest beksą i mazgajem,
ten się do nas nie nadaje,
niechaj w domu siedzi sam,
ram tam tam, ram tam tam.

3. „Wieje,  wieje, wieje wiatr”

Wieje, wieje, wieje wiatr

Kasztany lecą tu i tam

Kasztan tu, kasztan tam

Jeszcze jeden z tyłu mam



Wieje, wieje, wieje wiatr

Żołędzie lecą tu i tam 

Żołędż tu, żołedż tam

Jeszcze jeden z przodu mam

Wieje, wieje, wieje wiatr

Liście lecą tu i tam

Listek tu, listek tam

Jeszcze jeden z tyłu mam.

4. „Kolorowe kredki”

Kolorowe kredki
w pudełeczku noszę.
Kolorowe kredki
bardzo lubią mnie.
Kolorowe kredki,
kiedy je poproszę,
namalują wszystko,
to co chcę.

Namalują domek.
I na płocie kota.
I wesołe słonko
na pochmurne dni.
A gdy w Kosmos lecieć
przyjdzie mi ochota,
prawdziwą rakietę
namalują mi.
O!

Kolorowe kredki
w pudełeczku noszę.
Kolorowe kredki
bardzo lubią mnie.
Kolorowe kredki,
kiedy je poproszę,
namalują wszystko,



to co chcę.

Kiedy jestem smutny,
zawsze mnie pocieszą,
siadamy przy stole
i one, i ja.
Malują cudaki:
małpkę taką śmieszną,
słonia na huśtawce
i w rakiecie lwa.
O!

Wiersze

1. „Mam trzy lata, trzy i pół”   

Mam trzy lata, trzy i pół

sięgam głową ponad stół

mam fartuszek z muchomorkiem 

do przedszkola chodzę z workiem

Umiem pantofelki zmieniać

ręce myje do jedzenia 

ładnie żegnam się i witam

tańczę kiedy gra muzyka

Umiem wierszyk o koteczku

o  tchórzliwym koziołeczku

i o piesku co był w polu

nauczyłem się w przedszkolu 

2.



„Wpadła gruszka do fartuszka”

Wpadła gruszka do fartuszka 

a za gruszką dwa jabłuszka

a śliweczka wpaść nie chciała 

bo śliweczka niedojrzała.

3. „Jesienią”

Jesienią, jesienią

Sady się rumienią:

Czerwone jabłuszka,

Pomiędzy zielenią.

Czerwone jabłuszka,

Złociste gruszeczki

świecą się, jak gwiazdy,

pomiędzy listeczki.


