Tematy kompleksowe
1.
2.
3.
4.

Na łące
Mieszkańcy łąki
Mama i Tata
Moje zwierzątko

1.

„Bal na łące” – wiersz M. Gintowt
Tańczą żaby dziś na łące
W pas kłaniają się biedronce:
Zapraszamy, zapraszamy!
Wielki bal tu dzisiaj mamy.
Usłyszały zaproszenie
Leśne pszczoły i szerszenie:
Zapraszamy, zapraszamy!
Wielki bal tu dzisiaj mamy.
Po tych słowach z całej łąki
Przyłączyły się pająki.
Zapraszamy, zapraszamy!
Wielki bal tu dzisiaj mamy.
Już na łące się zebrali
Przyjaciele duzi, mali.
Tańczą, skaczą i pląsają,
Bowiem wielki bal dziś mają.

2.

„Bal na łące” – piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

1. Kiedy świeci słoneczko,
to na łące nad rzeczką
świerszcze stroją skrzypeczki
do wiosennej poleczki.

2. Dylu – dylu już grają,
grube bąki śpiewają,
myszki tańczą poleczkę,
sapią przy tym troszeczkę.

3. A trzy małe biedronki
nie chcą tańczyć tej polki
i czekają na walca,
aby tańczyć na palcach.

3.

„Moja wesoła rodzinka” – piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Kiedy nie ma taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!

4.

„Nasi pupile” – rozwiązywanie zagadek słownych
Kot
Mogę stać na płocie i wesoło mrugać.
Znacie mnie z piosenki, która nie jest długa.
Chętnie ze spodeczka białe mleko pije.
Na przybycie gości łapką mordkę myje.
To żywa pułapka na myszy,
która świetnie widzi, słyszy.
Jej nazwa z trzech liter się składa.
Kto pierwszy odpowiada?
W nocnej ciszy łowi myszy.
Tak cichutko chodzi,
że go nikt nie słyszy
i dlatego bardzo
boją się go myszy.
Znany jest z czystości,
znany jest z urody.
Wciąż się łapką myje,
chociaż nie ma wody.
Ma okrągłe oczy,
świetnie widzi w nocy.
I widzi, i słyszy,
poluje na myszy.
Choć często się myję,
wąsików nie golę.
Przed Burkiem uciekam,
a z dziećmi swawolę.

Pies
Jest to bardzo czujne zwierzę:
w nocy domu pilnie strzeże.
Usłyszycie go z daleka,
gdy na obcych głośno szczeka.
Najwierniejszy to przyjaciel domu i człowieka.
Dobrym ludziom chętnie służy.
Na złych warczy, szczeka.
Za kości rzucone dziękuje ogonem.
Królik
Ma długie uszy, futerko puszyste.
Ze smakiem chrupie sałaty listek.
Wypuszczony z klatki, wesoło po trawie kica.
Lubi sałatę, marchewkę.
Puszystym futerkiem zachwyca.
Żółw
Chociaż ma pancerz,
to nie wojuje
na czterech nogach
wolno spaceruje.
Chodzi powoli, troszkę ociężale,
na grzbiecie nosi swoje mieszkanie.
Papuga
To piękny, kolorowy ptak,
czasem mówi jak człowiek
i dziób ma jak hak.

