
GRUPA VII  „Stokrotki” 
       W listopadzie tematami naszych zajęć będą: 
 

 

• Domy i domki 

• Urządzenia elektryczne 

• A deszcz pada i pada 

• Zdrowie naszym skarbem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piosenka - "Deszczowy berek" 

1. Chmurka, chmurkę goni 

pada, pada deszcz. 

Wiatr chmurkę przegonił 

już słoneczko jest. 

                  Ref. Berek ty i berek ja  

                          bawią się obłoczki dwa. 

                          Berek, berek raz, dwa, trzy 

                           teraz gonisz ty.  

 

2.   Zaświeciło słońce 

to znów pada deszcz. 

Kiedy ta zabawa 

chmurkom znudzi się. 

                 Ref. Berek ty i berek ja … 

 

3.   Gonią się obłoczki 

niebo pełne chmur. 

Słońce się schowało 

będzie padać znów.   

                Ref. Berek ty i berek ja … 

 

 

 

Wiersz – „Pstryk”  
Sterczy w ścianie taki pstryczek, 

Mały pstryczek-elektryczek, 

Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, 

To się widno robi w mig. 

Bardzo łatwo: 

Pstryk - i światło! 

Pstryknąć potem jeszcze raz, 

Zaraz mrok otoczy nas. 

A jak pstryknąć trzeci raz- 

Znowu dawny świeci blask. 

Taką siłę ma tajemną 

Ten ukryty w ścianie smyk! 

Ciemno - widno - 

Widno - ciemno. 

 

 

Wiersz - „Gimnastyka” 

Gimnastyka to zabawa 

ale także ważna sprawa, 

bo to sposób jest jedyny 

żeby silnym być i zwinnym 

Skłony, skoki i przysiady 

trzeba ćwiczyć- nie ma rady! 

To dla zdrowia i urody 

niezawodne są metody. 

 

 „Piosenka o niezdrowym jedzeniu” 

   I. Trzęsą mi się rączki kiedy widzę pączki 

       Pączek niech się dowie, że wybieram zdrowie 

       Trzęsą mi się łydki, kiedy widzę frytki  

       Frytka niech się dowie, że wybieram zdrowie 

          Ref: Hej, hej raz i dwa – witaminy wolę ja! 

                  Hej, hej raz dwa trzy wolisz je i ty. 

   II. Mleczna czekolada w sadło się odkłada 

       Chipsy zmów mnie kuszą ale odejść muszą  

       Rozum podpowiada: jesteś tym co zjadasz 

       A więc mądre dzieci niech nie jedzą śmieci 

          Ref: Hej, hej raz i dwa – witaminy wolę ja! 

                  Hej, hej raz dwa trzy wolisz je i ty. 

 

    III. Cukru całe mrowie niszczy moje zdrowie 

        Tłuszcz jak ludożerca co dzień mnie uśmierca 

        Mówię więc otwarcie porzuć takie żarcie 

        Nie ma przebaczenia dla złego jedzenia 

           Ref: Hej, hej raz i dwa – witaminy wolę ja! 

                   Hej, hej raz dwa trzy wolisz je i ty. 
 


