
MAJ – tematy tygodnia

MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION

1. Miejscowość, w której mieszkam
2. Miasta miasteczka
3. Z wizytą w skansenie
4. Zawody w mojej miejscowości
5. Listy, pocztówki, adresy

MOJA OJCZYZNA

1. Jak Polska długa i szeroka
2. Warszawa – stolica Polski
3. W wielkim mieście
4. Poznajemy sąsiadów Polski
5. Jestem Europejczykiem

ŁĄKA W MAJU

1. Wycieczka na łąkę
2. Kwiaty na łące
3. Mieszkańcy łąki
4. Zabawy na łące
5. Kolory wiosny

ŚWIĘTO RODZICÓW

1. Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata
2. Kwiaty dla mamy
3. Mój kochany tatuś
4. Nasze ulubione zabawy i sporty
5. Niespodzianki dla naszych rodziców

PIOSENKA

„ Jestem Polakiem”

1. ja jestem Polką, a ty Polakiem.
    Polska jest naszą ojczyzną.

    Kraj taki piękny, od Tatr aż po Bałtyk,
     nad Wisłą – rzeką błękitną.

Ref: Mieszkamy w pięknym kraju w Polsce,
        a Polska leży w Europie,

        więc obok flagi biało – czerwonej
        flaga niebieska w gwiazdki złote.

        Kraj nasz jest w Unii Europejskiej,
        wspólnocie przyjacielskich krajów,

        gdzie wszyscy sobie pomagają,
        zawsze wzajemnie się wspierają.



2. Zwiedzamy Polskę i inne kraje.
    Jak żyje się we wspólnocie?

    W zgodzie, jedności – na pewno bezpieczniej,
    i lepiej, łatwiej, owocniej.

PIOSENKA

„ M jak mama, t jak tata”

1. Kiedy mama z tatą mają wreszcie dla nas czas,
    wtedy co najlepsze dają, bo kochają nas.

    Kino, lody, rower, tańce i dni pełne słońca,
    i wieczorne przytulańce, którym nie ma końca.

Ref: M jak mama, t jak tata to jest to, co lubię mieć!
        M jak mama, t jak tata, słowa kwitną niby kwiat.

        Wołam siostrę, wołam brata i ruszamy w wielki świat!

2. Więc czekamy z utęsknieniem na te fajne dni,
    gdy od rana już wiadomo, że dziś tylko my!

    Tylko dla nas mama, tata, gdzieś tam inne sprawy,
    gry, zabawy, buźki, noski, w bajek świat wyprawy!

WIERSZ 

„ Kim jesteś?” - E. Stadtmuller

Czy wiesz, kim jesteś?
- To oczywiste!

Co ci jest bliskie?
- Znaki ojczyste.
Ojczyste barwy

- biało-czerwone.
Ojczyste godło

- orzeł w koronie
mazurka dźwięki,

no i stolica
- miasto syrenki.
I jeszcze Wisła,
co sobie płynie:
raz po wyżynie,
raz po równinie,

i mija miasta
prześliczne takie…

- Już wiesz kim jesteś?
- Jestem Polakiem.



WIERSZ

„ Mama i Tata”- J. Koczanowska

Mama i Tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały.

to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca,

oraz cierpliwość, co nie ma końca.
Kochana Mamo, Kochany Tato,

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

    

        
       
        


