
LISTOPAD – tematy tygodnia

MOJA RODZINA

1. Dbam o porządek w moim domu
2. W rodzinnym kręgu
3. Co robią moi bliscy
4. W moim domu
5. Dzień z moją rodziną

MÓJ DOM

1. W moim rodzinnym domy
2. Przedszkole – nasz drugi dom
3. Zwierzęta domowe
4. Pomieszczenia i ich wyposażenie
5. Urządzenia domowe dawniej i dziś

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Co słychać w domu
2. Znam swoje prawa
3. Mamy prawa i obowiązki
4. Prawa i obowiązki przedszkolaka
5. Brak, czyli zero obowiązków

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

1. Alergia na sierść
2. Czystość to zdrowie
3. Jak dbać o zdrowie
4. Niebezpieczne sytuacje
5. Zdrowe produkty

PIOSENKA

„ Jak dobrze mieć rodzinę”

1. Nigdy nie jestem sam,
    bo rodzinę mam.

    Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,
    rodzina wspiera mnie, / 2x

Ref.: Mama i tata przytulą do serca,
       siostra i brat zabawią mnie.

       Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,
       cała rodzina kocha się.

2. Lepiej i łatwiej żyć,
    gdy ktoś obok jest.

    Kiedy zrozumie, pocieszy mnie



i zawsze pomóc chce. / 2x

WIERSZ do słuchania:

„ Dziwny lokator” - B. Kosmowskiej

To nie do wiary moi kochani!
Zamieszkał ze mną pan Bałaganik.
Jest wszędzie tam, gdzie jestem ja.

I chyba dobrze już mnie zna!
Całymi dniami rządzi rzeczami,
w pokoju czyni istne tsunami!

Rozrzuca skarpetki, chowa moje spodnie,
nie ścieli łóżka, bo tak jest wygodniej.

Szukam koszulek, sznurówek, grzebienia.
Gdzieś przecież leżą, a nigdzie ich nie ma!

Szukam mych książek i nie znajduję.
Pan Bałaganik wciąż mnie zaskakuje.
Rodzice proszą: - Marcinku, kochanie,
zacznij choć trochę dbać o mieszkanie.

Tata mi rękę na ramieniu kładzie:
- Nie można synu, żyć w takim nieładzie ...

Opuszczam głowę. To nie moja wina, 
że ktoś zamieszkał w pokoju ich syna.

Ale rozumiem zmartwienie mamy!
Okropny bywa ten bałaganik!...

WIERSZ do nauki

„ Moje prawa” - M. Brykczyński

Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieciom los odmienić,

Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Próbujcie dobrze zapamiętać:

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś  niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.



 


