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MIESIĘCZNE WIADOMOŚCI DLA RODZICÓW 

 

WIERSZE I POSENKI – STYCZEŃ, LUTY 
Grupa II - Stokrotki
Wiersze 
„Babcia i dziadek” 
Babcia jest najlepsza w świecie,  
każde dziecko o tym wie.  
Czy to zimą, czy to w lecie  
Zawsze bardzo kocha mnie.  
Z dziadkiem można iść na spacer  
I do parku, i do zoo.  
Dziadek wszystko wytłumaczy.  
Mądry jest jak mało kto.  
Dziś życzenia im składamy.  
Niech nam żyją tysiąc lat,   
ukocham, uściskamy 
I podarujemy kwiat. 
„Pajacyk” 
Hop-rączki w górę, 
Hop- rączki w dół. 
Co to za dziwny skaczący stwór? 
Jest koło, kwadrat, 
Prostokąt jest śliczny. 
To nasz pajacyk geometryczny. 
Głowa okrągła jest jak piłeczka,  
A na tej głowie trójkątna czapeczka. 
Kwadrat to brzuszek, 
Oczy i nosek są okrąglutkie jak 
groszek. 
Nogi pajaca-prostokąciki, 
Na nich z kwadratów małe buciki. 
Figur przeróżnych ułóż kilka 
I już jest pajacyk, co skacze jak piłka. 
Piosenki „Gimnastyczna 
wyliczanka” 
Raz i dwa, i raz i dwa  
Każdy babcie fajną ma. 
Trzy i cztery, trzy i cztery 
Babcia dobre ma maniery. 
Pięć i sześć, i pięć i sześć 
Babcia zawsze da coś zjeść 
Siedem osiem, siedem, osiem 
Babci siatki nosze. 
Dziewięć, dziesięć, 
Dziewięć, dziesięć 
Babcia radość nam przyniesie. 
I liczymy od początku  
ustawieni w jednym rządku. 
„Biały walczyk” 
1.hej biały walczyk, hop, hop, hop, 
Zając na śniegu znaczy trop. 
Zając na śniegu pomyka 
A my tańczymy walczyka 

2. Saneczki z góry wiozą nas, 
Wiatr pogwizduje, szumi las. 
A nasze ptaki x karmnika,  
Tańczą białego walczyka 
3. hej, biały walczyk, baczność, start! 
Dzieci, do sanek i do nart! 
Sikorka prosi czyżyka: 
„Tańczmy białego walczyka”  
Grupa III Bratki 
Wiersze  
„Zdrowym być”. 
Zdrowym być jak rydz, 
rosnąć jak na drożdżach. 
Czy można tak żyć? 
A właśnie że można!  
Wystarczy codziennie  
się gimnastykować,  
chodzić na spacery  
i zęby szorować.  
Kąpać pod prysznicem 
I często myć ręce; 
Owoców i warzyw 
Zjadać jak najwięcej 
Hałasu unikać, 
Tak jak i słodyczy 
To właśnie dla zdrowia 
Najbardziej się liczy.  
„Wesoły wróbelek” 
Wesoły wróbelek  
po ulicy skacze 
i chociaż mu zimno  
to wcale nie płacze. 
Małe przedszkolaki 
Po śniegu tupały 
I dla głodnych wróbli 
Ziarenka sypały. 
Chociaż śnieżek prószy, 
Wiatr wokoło wiruje 
Nasz mały wróbelek 
Dzieciom podziękuje. 
 Piosenka  
„Buch w śnieżny puch” 
Pani zima sypie śniegiem, 
My za panią zimą biegiem... 
Puch, puch, puch, 
śnieżny  puch 
jak to miło w taki puch zrobić buch. 
Pani zima, biała pani, 
Hasa w śniegu razem z nami... 
Puch, puch, puch... 

Pani zima ciągnie sanki, 
A na sankach, my  bałwanki 
Puch, puch, puch...  
Grupa I Maczki 
Piosenki 
  „Dla mojej babci” 
Zimowe słonko  
wesoło patrzy  
i ciepły uśmiech  
posyła babci.  
I ja też, babciu,  
mam dziś dla ciebie  
uśmiech jak słonko 
jasne na niebie.  
„Gwiazdka” 
I. Świeci gwiazdka jedna, druga,  
główką kręci, oczkiem mruga.  
Wszystkie gwiazdki zaświeciły, 
wszystkie razem zatańczyły.  
do góry, 
II. Chodź, gwiazdeczko,   
Chodź, gwiazdeczko, 
chodź, gwiazdeczko, 
zabawimy się w kółeczko. 
III. Krążą w kółko gwiazdki obie,  
czasem nogą tupną sobie.  
Czasem głową pokiwają  
i mrugają, wciąż mrugają.  
Wiersze   „Idzie babcia” 
Idzie babcia tup, tup, tup.  
Stuka laską stuk, stuk, stuk!  
A za babcią hop, hop, hop,  
skacze wnusio w trop. 
Idzie babcia tup, tup, tup.  
Do drzwi puka puk, puk, puk!  
– Otwierajcie szybko drzwi, 
z zakupami ciężko mi. 
„Leciutki żarcik” 
Leciutki jest balonik, – I co jeszcze? 
puszek mlecza na wiosnę, – Motylek, 
ptasie piórko, 
a w zimie śniegu płatek. mała 
kropelka rosy... 
A poza tym? No i komar, 
– Bańka z mydła, latawiec, który 
zaraz 
listek suchy na wietrze. wejdzie na 
twój nosek 

UWAGA!!! 
Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje się co 2 miesiące. 
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