LUTY

TEMATY KOMPLEKSOWE
1. Nasze ulubione baśnie.
2. Karnawał.
3. Dawno temu.
4. Kiedy patrzę w niebo.

''KARNAWAŁOWY BAL'' - piosenka dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=GBLPA6phyMo

Kto przebierze się za misia?
Kto za królewicza?
A kto z dzielnym Indianinem
będzie tańczył dzisiaj?
Biegnie zając za piratem,
pajac robi miny.
A królewny rozrzucają
wstążek serpentyny.
Ref. Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.
Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. x2
Sypie, sypie się konfetti,
fruną baloniki.
Słychać śmiechy, słychać brawa
i dźwięki muzyki.
To karnawał jest w przedszkolu,
wszyscy się bawimy.
Raz na lewo, raz na prawo,
w tańcu zakręcimy.
Ref. Karnawałowa zabawa, karnawałowy bal.
Kto nie bawi się z nami, temu będzie żal. x2

„NOCNE ROZMYŚLANIA”- piosenka dla dzieci
Ref.: Gdy na niebo patrzę nocą,
księżyc widzę z gwiazd karocą.
Kiedy się do łóżka kładę,
niebo zmienia się w estradę.
I choć czas jest już do spania,
w głowie kłębią się pytania.
Czy to niebo nad głowami
to mięciutki jest aksamit?
Czy te gwiazdki, tam w oddali,
są maleńkie jak koralik?
Czy słoneczko na noc gaśnie,
by móc rano świecić jaśniej?
Gdy księżyca jest połowa,
gdzie to drugie pół się chowa?
Ref.: Gdy na niebo patrzę nocą,
księżyc widzę z gwiazd karocą….
Czy te gwiazdki na błękicie
wiodą własne gwiezdne życie?
Gdy noc mija, czemu gasną?
Czyżby próbowały zasnąć?

Ile planet krąży wokół?
Czy są na nich pory roku?
Czy nic z nieba, kto mi powie
spaść nie może nam na głowę

Ref...........
Księżyc okiem do mnie mruga.
Potem gwiazdy, jedna , druga...
Mama właśnie o nich śpiewa
kładę się, zaczynam ziewać...
I choć czas jest już do spania,
w głowie kłębią się pytania.

''PLANETY''- wiersz
Słońce to gwiazda, świeci na niebie.
Ciepłe promienie wysyła do Ciebie.
Merkury, Wenus to Słońca sąsiedzi,
może je człowiek kiedyś odwiedzi?
Potem jest Ziemia, wszyscy ją znamy.
Za Ziemią Mars częściowo zadbany.
Pokryty pyłem oraz skałami
i nieczynnymi już wulkanami.
A dalej Jowisz, Saturn i Uran,
Neptun hen w gwiezdnych chmurach.
Wokoło Słońca się przemieszczają
i tajemnice swoje wciąż mają.

