
TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MIESIĄC 

LISTOPAD: 

1. W co się bawić, kiedy pada deszcz? 

2. Mały patriota. 

3. Nasze prawa i obowiązki. 

4. Domowe zwierzęta 

 

„Deszcz” - piosenka 

I.  Deszcz pada dziś od rana, 

już zmoczył cały świat. 

Deszcz lubią wszystkie drzewa. 

I nawet mały kwiat. 

Ref: Kap, kap, plum, plum kap, kap, plum, plum /2x 

deszczowa brzmi muzyka. 

II.  Deszczowe chmury płyną 

a  słońce smacznie śpi. 

Gdzieś pod kamieniem małym, 

o deszczu mrówka śni. 

Ref: Kap. Kap....      

III.   Dziś idę po kałużach, 

podziwiam mokry świat. 

Spoglądam w niebo szare, 

bo deszczyk to mój brat. 

Ref: Kap, kap...... 

 

„Jestem Polką i Polakiem” - piosenka 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem 

         Dziewczynką fajną i chłopakiem 

         Kochamy Polskę z całych sił 

         Chcemy byś również kochał ją i ty i ty. 

 



I. Ciuchcia na dworcu czeka 

Dziś wszystkie dzieci pojadą nią 

by poznać kraj 

Ciuchcia pomknie daleko 

I przygód wiele na pewno 

w drodze spotka nas 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem …... 

 

II. Pierwsze jest Zakopane 

Miejsce wspaniałe 

Gdzie góry i górale są 

Kraków to miasto stare 

w nim piękny Wawel 

Obok Wawelu mieszkał smok 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem..... 

 

III. Teraz to już Warszawa 

To ważna sprawa 

Bo tu stolica Polski jest 

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek 

i wiele innych, pięknych miejsc 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem..... 

 

IV. Toruń z daleka pachnie 

Bo słodki zapach pierników kusi 

mocno nas 

Podróż skończymy w Gdańsku 

Stąd szarym morzem można 

wyruszyć dalej w świat 

Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem …. 

 

 

 



 

„ Żółw” - wiersz'' 

            Gdzie mój żółw się dzisiaj schował? 

            Czy pojechał do Krakowa? 

            Czy jest w parku na spacerze? 

            Może jeździ na rowerze? 

 

Żółwiu miły, wróć już proszę, 

Pada deszcz czy masz kalosze? 

Jesteś w kinie, czy gdzieś w sklepie? 

Wiesz, że w domu jest najlepiej? 

     

           Martwię się o żółwia szczerze, 

           A on.... śpi pod swym pancerzem. 

           Niech się więcej nikt nie smuci: 

           Jak się wyśpi, wtedy wróci. 

 


