MIESIĘCZNE WIADOMOŚCI DLA RODZICÓW
WIERSZE I POSENKI – LISTOPAD, GRUDZIEŃ
Grupa I - Maczki
wiersze
„Dziadzio Mrok”
Pada, pada deszcz
Chlupu-chlupu, chlup!
Idzie Dziadzio Mrok
Tupu-tupu, tup!
Idzie Dziadzio Mrok
Człapu-człapu, człap!
Wyskoczyła noc,
za połę go łap!
Zmyka Dziadzio Mrok
Tupu-tupu, tup!
A noc za nim brnie
Chlupu-chlupu, chlup.
„Zima”
Wesoło idzie na spacer zima,
za rączki małe bałwanki trzyma.
Gdy się zaśmieje śnieg z nieba leci,
aby na sankach śmiały się dzieci.
piosenki
„Jesienne czary”
Pada deszczyk kap, kap, kap
o parapet stuk, stuk, stuk.
W szybę dzwoni dzyń, dzyń, dzyń,
żeby raźniej było mi.
Wietrzyk wieje fiuu, fiuu, fiuu.
Liście tańczą szu, szu, szu.
Wszystko tu wiruje,
bo jesień czaruje.
„Świąteczna gwiazdka”
Świąteczna gwiazdeczka
na niebie błyszczała
i do wszystkich dzieci
oczkiem mrugała.
Świąteczna gwiazdeczka
na błękitnym niebie
rączkami machała
tylko dla ciebie.
Świąteczna gwiazdeczka
wszystkim dzieciom w nocy
posyła całusy i życzy
dobrej nocy.
Grupa II – Stokrotki
wiersze
„Jeż”
Krótkie nóżki, długi ryjek,
Ostre kolce ciało kryją.
Ach, cóż to za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.
Węszy noskiem, w lewo, w prawo,
To pod listkiem, to pod trawą,
Gdzie się kryje dobry łup.
Drepcze mały jeż- tup, tup.
Drepcze poprzez lasu gąszcze,
Łapie myszy, węże, chrząszcze…
Gdy zimowe przyjdą dni,
Zagrzebany w liściach śpi.

„Choineczki”
My jesteśmy choineczki raz, dwa, trzy,
mamy na głowach dzwoneczki raz, dwa,
trzy.
Wyrosłyśmy w gęstym lesie raz, dwa, trzy,
W którym echo głośno niesie raz, dwa, trzy.
Teraz w rączki zaklaszczemy raz, dwa, trzy,
i nóżkami potupiemy raz, dwa, trzy,
i rączkami pomachamy raz, dwa, trzy.
Śnieżek pada, słonka świeci raz, dwa, trzy,
podskakują w górę dzieci raz, dwa, trzy.
Już niedługo będą święta raz, dwa, trzy,
buzie mamy uśmiechnięte cha, cha, cha.
piosenki
„Smaczne warzywa”
I. Rudą marcheweczkę
Lubią wszystkie dzieci,
A gdy ją wyciśniesz
Zdrowy soczek leci.
Ref: Ciach, ciach, ciach, pokroimy.
Surówkę zrobimy
II. Listeczki sałaty
Zajączki zjadają
Dlatego po łące
Tak szybko biegają
Ref: Ciach, ciach…
III. Bo wszystkie warzywa,
Jeśli tego nie wiesz,
To są witaminki
Dla mnie i dla ciebie.
Ref: ciach, ciach…
„Wesoła choinka”
I. Na gałązce choinkowej
Wiszą dwa jabłuszka.
Przy jabłuszku pierwszym pajac,
Przy drugim kaczuszka.
Pajac biały jest jak piekarz,
Mąkę ma na brodzie.
A kaczuszka złota, jakby
Kąpała się w miodzie.
Ref: Choinka, choinka,
Wesoła choinka.
Choinka, choinka wesoła.
II. Popatrz mamo-mówi KrysiaJak ten pajac skacze.
A czy słyszysz-mówi mamaJak kaczuszka kwacze?
Pajac skacze, kaczka kwacze,
Posłuchajcie sami.
A zajączek tuż-tuż obok
Rusza wąsikami.
Ref: Choinka, choinka…
Grupa III - Bratki
wiersze
„Pierwszy śnieg”
Dookoła, dookoła
Śnieg biały się kładzie,

Na domy, ulice
I na drzewa w sadzie.
Cicho, cichuteńko, saniami białymi,
Jedzie pani Zima drogami polnymi.
Ciemno, ciemniusieńko,
Śpi miasteczko całe.
Nikt nie wie, że Zima nocą przyjechała.
A dzieci, a dzieci zbudziły się rankiem,
Miały śnieżnobiałą miłą niespodziankę.
„Co to jest Polska?”
Co to jest Polska?- spytał Jas w
przedszkolu.
Polska to – wieś i las, i zboże w polu.
Szosa, która pędzi do miasta autobus,
i samolot co wysoko leci nad Toba.
Polska to – miasto, strumień i rzeka.
I komin fabryczny, co dymi z daleka.
A nawet obłoki, gdy nad nami mknął.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak - i przedszkole, i róża w ogrodzie.
I książka na stole.
piosenki
„Deszczowa piosenka”
I. Kap, kap, kap, kapu kap
Sto melodii deszczyk zna
Śpiewa sobie w drzewach
na okapie gra.
II. Chlupu chlup, chlupu chlup
O parapet: tup, tup, tup
Tupie sobie deszczyk
O stopeczkach stu
III. Stuka stuk, stuku stuk
W szybę okna: puk, puk, puk
Stuka sobie deszczyk
o paluszkach stu
IV. Dyng, dyng, dyng, dyngu, dyng
W dzwonek rynny: dzyń, dzyń, dzyń
To wesoły deszczyk
Więc zaśpiewaj z nim
„Gwiazdka”
I. Świeci gwiazdka, jedna, druga,
Główką kręci, oczkiem mruga.
Wszystkie gwiazdki zaświeciły,
Wszystkie razem zatańczyły.
Ref.: Chodź, gwiazdeczko
chodź, gwiazdeczko,
zabawimy się w kółeczko.
Chodź, gwiazdeczko
chodź, gwiazdeczko,
zabawimy się w kółeczko
II. Krążą w kółko gwiazdki obie,
Czasem nogą tupną sobie
Czasem głową pokiwają
I mrugają wciąż mrugają.
Ref.: Chodź gwiazdeczko
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