
 
 

 

 

 

TRZY ZASADY 

Mądry przedszkolak 

Zna zasady trzy: 

Nie bije innych 

nawet, gdy jest zły. 

 

Nigdy nie krzyczy, 

no, bo o tym wie, 

że trzeba prosić, 

jeśli coś się chce. 

 

Trzecia zasada 

to najprostsza rzecz: 

szanuj inne dzieci, 

by przyjaciół mieć! 

 

„LEŚNA MUZYKA” 

1.Słoneczko dziś świeci 

I pięknie pachnie las. 

Tak cieszą się dzieci. 

Spójrz jak dużo nas. 

 

Ref. Wietrzyk śpiewnie gra, 

Tralala, la, la, 

Z nim także zagram ja. 

 

2.Ptaszęta ćwierkają, 

A dzięcioł- puk,puk,puk. 

Kasztany spadają 

W trawę – stuk, stuk, stuk. 



 
 

 

 

Ref. Wietrzyk śpiewnie gra, 

Tralala, la, la, 

Z nim także zagram ja. 

 

 

KATAR 

1.Pada deszcz wieje wiatr słońce za chmurkami 

Idzie katar marszczy nosek, straszy chorobami 

Ref. Czary-mary a psik! Żeby katar znikł! (2x) 

 

2.Dużo jedz , zdrowo jedz! Smaczne witaminy 

Dadzą siłę i odporność dla całej rodziny. 

Ref. Czary – mary a psik! Żeby katar znikł (2x) 

 

3.Ruszaj się cały czas, biegaj i podskakuj 

A katarek cię nie złapie i już jest po strachu. 

Ref. Czary – mary a psik! Żeby katar znikł!  (2x) 

 

PRZEDSZKOLE - DRUGI DOM 

 

1. Gdy dzień wstaje i wita świat, 

ranną porą wstaję i ja. 

Mama pomaga ubierać się, 

do przedszkola prowadzi mnie. 

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień, 

obiadek dobry jem, 

a po spacerze w sali 

wesoło bawię się, 

kolegów dobrych mam, 

nie jestem nigdy sam, 



 
 

 

 

przedszkole domem drugim jest. 

 

2. Czasem rano trudno mi wstać. 

Chciałoby się leżeć i spać, 

lecz na mnie auto czeka i miś. 

W co będziemy bawić się dziś? 

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień... 

 

3. Zamiast mamy Panią tu mam, 

bardzo dużo wierszyków znam. 

Śpiewam i tańczę, wesoło mi 

i tak płyną przedszkolne dni. 

 

Ref. Ja chodzę tam co dzień... 

 

UWAGA – CZERWONE ŚWIATŁO 

 

1. Czy to duże miasto, wioska czy osada, 

 kto uważnie chodzi, ten pod nic nie wpada! 

 Kolorowe światła obok skrzyżowania: 

 jedno iść pozwala, drugie iść zabrania. 

 

 Refren: 

 Bądźmy uważni! 

 Bądźmy ostrożni! 

 

 2. Ten czerwony sygnał przejść nam nie pozwala, 

 Gdy czerwonym okiem patrzy na nas z dala! 

 A zielony sygnał oko ma zielone, 

 mówi: bardzo proszę przejść na drugą stronę! 



 
 

 

 

 

Refren: 

 Bądźmy uważni! 

 Bądźmy ostrożni! 

 

 Przejście przez ulicę nie jest trudną sprawą: 

Najpierw spójrzmy w lewo, potem spójrzmy  

 w prawo! 

 Jeśli nic nie jedzie, można iść bezpiecznie, 

 ten drogowy przepis trzeba znać koniecznie. 

 

 Refren: 

 Bądźmy uważni! 

 Bądźmy ostrożni! 


