
 
 

 

„MIŚ W PRZEDSZKOLU” 
Pewien bardzo mały miś 

do przedszkola przyszedł dziś 

i powiedział mi na uszko, 

że najlepiej jest w maluszkach. 

 

Pewien bardzo mały miś 

do przedszkola przyszedł dziś 

wszyscy bardzo Cię lubimy 

popatrz misiu jak tańczymy. 
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„Jamniczek” 
1. Popatrzcie na jamniczka 

wyturlał się z koszyczka, 

zaczaił się na babcię 

i porwał babci kapcie. 
 

Ref. A jak spał, a jak spał 

taką grzeczną minę miał / bis 
 

2. Poszarpał chustkę w róże 

i zrobił dwie kałuże, 

a moją nową lalkę 

zaciągnął pod wersalkę. 
 

Ref. A jak spał… 
 

3.  A teraz gdzieś ucieka 

i szczeka, szczeka, szczeka, 

łapiemy więc jamniczka, 

niech wraca do koszyczka. 

Ref. A jak spał… 
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„My jesteśmy krasnoludki” 
 

My jesteśmy krasnoludki, 

Hopsa sa, hopsa sa, 

Pod grzybkami nasze budki, 

Hopsa, hopsa sa, 

Jemy mrówki, żabkie łapki, 

Oj tak tak, oj tak tak, 

A na głowach krasne czapki, 

To nasz, to nasz znak. 

 

Gdy ktoś zbłądzi, to trąbimy, 

Trututu, trututu, 

Gdy ktoś senny, to uśpimy, 

Lulu lulu lu, 

Gdy ktoś skrzywdzi krasnoludka, 

Ajajaj, ajajaj, 

To zapłacze niezabudka, 

Uuuuu. 
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„Piesek” 
1. Szczekał piesek hau, hau, hau. 

Czego piesek od nas chciał? 

Żeby wyjść z nim na spacerek, 

na słoneczko i wiaterek. 

Hau, hau, hau, hau, hau, hau, 

hau, hau, hau. 

 

2. Na spacerku piesek był, 

biegał szybko, opadł z sił. 

Teraz leży na posłaniu, 

pewnie śni już o śniadaniu. 

Ci-i-i, ci-i-i, 

niech on śpi. 
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„POSZŁA OLA” 
Poszła Ola na spacerek 

Na słoneczko, na wiaterek 

 

A tu lecą jej na głowę 

Liście złote i brązowe...(x2) 

 

Myśli Ola - "Liści tyle 

Zrobię bukiet z nich za chwilę 

 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 

La, la, la, la, la, la, la, la, la 
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„Przedszkolaczek” 
Jestem sobie przedszkolaczek, 

Nie grymaszę i nie płaczę, 

Na bębenku marsza gram, 

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy tu zabawek wiele, 

Razem bawić się weselej, 

Bo kolegów dobrych mam, 

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

Mamy klocki, kredki, farby, 

To są nasze wspólne skarby, 

Bardzo dobrze tutaj nam, 

Ram tam tam, ram tam tam. 

 

Kto jest beksą i mazgajem, 

Ten się do nas nie nadaje, 

Niechaj w domu siedzi sam, 

Ram tam tam, ram tam tam. 
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