
Witajcie „Puchatki” i rodzice!

              W związku z tym, że nie możemy spotykać się w przedszkolu i wspólnie 

spędzać czasu postanowiłyśmy na stronie przedszkolnej zamieszczać propozycje 

zadań i zabaw do wykonania w domu, aby umilić Wam czas oczekiwania na powrót 

do przedszkola 

 Zapraszamy również serdecznie do śledzenia naszej grupy na facebooku 

Puchatki grupa II, tam zamieszczamy propozycje bajek do słuchania, zadania dla 

chętnych, odsyłacze do stronek z inspiracjami do kreatywnej zabawy, bierzemy 

wspólnie udział w akcjach społecznościowych, oraz służymy poradą/rozmową  

            Mamy nadzieję że już niebawem spotkamy się w przedszkolu!

Pozdrawiamy serdecznie i bardzo tęsknimy Pani Basia i Pani Beatka 

MARZEC, tydzień 3: „Zwierzęta egzotyczne”
♫„Wielka Dżungla”♫

1. Dżungla, dżungla, taka wielka dżungla,
poplątane zwoje dzikich lian.
Mieszka sobie w bambusowej chatce
Ambo Sambo wielkiej dżungli pan.

Ref: Strusie mu się w pas kłaniają,
Małpy na ogonach grają.
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam.

2. Ambo, Sambo doskonale znam go,
węża się nie boi ani lwa.
Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców,
w dłoni coś smacznego zawsze ma.

Ref: Strusie mu się w pas kłaniają,
Małpy na ogonach grają.
Ambo tu, Ambo tam, Ambo tu i tam.









MARZEC, tydzień 4: „Wiosenne przebudzenie”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rANDOonihZg&feature=emb_title

♫"Maszeruje wiosna"♫  K. Bożek-Gowik 
1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu

małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

3. Wiosno, wiosno nie zapomnij o nas
każda trawka chce być już zielona.
gdybyś zapomniała inną drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rANDOonihZg&feature=emb_title



