NASZE AKTUALNOŚCI
CZYLI CO POTRAFIĄ JUŻ KRASNALE PO UPŁYWIE MIESIĄCA W
PRZEDSZKOLU ?
Witamy się piosenką
Wszyscy są? Witam was zaczynamy bo już czas
Jestem ja , jesteś ty – raz. dwa. Trzy...
albo Dzień dobry, witam was ! Zaczynamy bo juz czas
jestem ja , jesteś ty – razem to jesteśmy my
rozgrzewamy sie też przy piosence :
Chodźcie wszyscy tu do koła ,zabawimy się wesoło
witamy was wszyscy wraz, na zabawę nadszedł czas.
Prawa ręka, lewa ręka, prawa noga, lewa noga
cały tułów, oraz głowa- witamy was
potrafimy zatańczyć w parach:
Mały miś ,śmieszny miś
Mały miś, śmieszny miś
z pajacykiem tańczy dziś
z pajacykiem tańczy dziś
mały miś śmieszny miś
mały mis smieszny miś
zna pajaca nie od dziś
zna pajaca nie od dziś
Skaczą sobie dookoła
Klaszczą w rączki w rytm muzyki
bo poleczka to wesoła
tak jak lubią pajacyki
znamy wierszyk:
Idzie łąką, idzie polem pod złocistym parasolem
Gdy go zamknie-słońce świeci. Gdy otworzy- pada deszcz
Kto to taki? Czy już wiecie? Tak! To właśnie jesień jest!
znamy też kilka piosenek:
,,jesienne drzewa''
Po zielonym lesie chodzi sobie jesień
przystaje, maluje i dalej wedruje
Dziś od rana zmienia wszystko od niechcenia
na żółto, brązowo, będzie kolorowo
I zielone liście barwi oczywiście
na czerwień i złoto, robi to z ochotą
,Wiewióreczka''
Sąsiadeczko, wiewióreczko
co masz oczka czarne
nie bójże się, pokaz w lesie
gdzie masz swą spiżarnię

Pada deszczyk
Pada, pada deszczyk pada
deszczu już za wiele (2x)
pójdę do przedszkola bo mi tam
weselej (2x)
Pożycz , pożycz mi babnniu swego
parasola (2x)
Chociaż deszczyk pada pójdę
do przedszkola (2x)

refr. )Wszedzie mam tu i tam
czego chcecie to wam dam
fik, myk! Hyc, hyc!
Czego chcecie to wam dam

Sąsiadeczko, wiewióreczko
co masz rude łapki
jeśli łaska, sypnij z góry
orzeszków do czapki

refr)Dałabym nawet sześć
Lecz co w zimie będę jeść?
Fik, myk! Hyc hyc!
był orzeszek, nie ma nic!

Sąsiadeczko, wiewióreczko
co masz rudy pyszczek
tu na ziemię rzuć uprzejmie
kilka ładnych szyszek

refr)Szyszki masz tu i tam
wejdź na sosnę,urwij sam
Fik, myk! Hyc, hyc!
Były szyszki, nie ma nic

poza tym bardzo szybko upływa nam czas na wspólnej zabawie w sali, na sali zabaw
i na przedszkolnym placu zabaw i na spacerach.
Potrafimy siedzieć w kole na zajęciach, gdy pani opowiada , czyta, pokazuje jak
wykonać niektóre prace plastyczne , ilustruje piosenkę , uczy nas liczyć , pokazuje
ciekawe ilustracje i kolorowe obrazki potrzebne w danym dniu.
Większość dzieci zjada ładnie obiadek i robi to samodzielnie i pamięta o
odpowiednim zachowaniu podczas jedzenia.
Wszystkie dzieci starają się jak najlepiej wykonywać swoje prace plastyczne
choć dla niektórych to jednak spory wysiłek ( trzymanie kredki, wycinanie po linii)
Najważniejsze, że nikt od dawna już nie płacze przy rozstaniu z mamą, bo wszystkie
KRASNALE wiedzą,że w przedszkolu tyle się dzieje, że szybko i miło mija czas.

